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SOSIAALITURVA TOISESSA EU:N JÄSENVALTIOSSA

Sosiaaliturvasäännösten yhteensovittaminen helpottaa ihmisten vapaata liikkumista
EU:ssa. Vuonna 2010 alan lainsäädäntö uudistettiin perusteellisesti. Sitä
täydennettiin vielä muilla säädöksillä, joilla parannettiin liikkuvien työntekijöiden
oikeuksien turvaamista. Vuonna 2016 komissio sisällytti työvoiman liikkuvuutta
käsittelevään pakettiinsa ehdotuksia, joilla jatketaan järjestelmän uudistamista ja sen
mukauttamista EU:n nykyiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 48 ja 352 artikla

TAVOITTEET

Rooman sopimuksella vahvistettiin tärkeä periaate henkilöiden vapaan liikkuvuuden
esteiden poistamisesta jäsenvaltioiden väliltä (2.1.5). Tämän tavoitteen
saavuttamiseksi on varmistettava sosiaaliturva-alan toimenpiteillä, että EU:n
kansalaiset, jotka työskentelevät ja asuvat muussa kuin omassa jäsenvaltiossaan, eivät
menetä osittain tai kokonaan sosiaaliturvaoikeuksiaan.

SAAVUTUKSET

Neuvosto antoi vuonna 1958 kaksi siirtotyöläisten sosiaaliturvaa koskevaa asetusta,
jotka korvattiin myöhemmin asetuksella (ETY) N:o 1408/71. Asetukset koskevat
myös Islannin, Liechtensteinin ja Norjan kansalaisia Euroopan talousalueesta (ETA)
tehdyn sopimuksen nojalla ja Sveitsin kansalaisia EU:n ja Sveitsin välillä tehdyn
sopimuksen nojalla. Asetus (ETY) N:o 1408/71 korvattiin vuonna 2004 asetuksella
(EY) N:o 883/2004 (yhteensovittamisasetus), joskin asetuksella (ETY) N:o 1408/71
on edelleen vaikutusta joihinkin yhteisön säädöksiin ja sellaisiin sopimuksiin,
joiden osapuoli EU on. Vuonna 2010 toteutettiin suuri uudistus ja hyväksyttiin
ajantasaistamiseen ja yhteensovittamiseen tähtäävä lainsäädäntöpaketti (asetus (EY)
N:o 988/2009 ja täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 987/2009).
A. Neljä pääperiaatetta
Kukin jäsenvaltio voi edelleen vapaasti ja itsenäisesti päättää
sosiaaliturvajärjestelmästään. Yleensä henkilö kuuluu sosiaaliturvan piiriin siinä
maassa, jossa hän työskentelee, tai, jollei hänellä ole työpaikkaa, asuinmaassaan.
Yhteensovittamisasetuksella määritetään, minkä maan järjestelmässä EU:n
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kansalainen on vakuutettu kahden tai useamman maan ollessa kyseessä. Asetus
perustuu neljään pääperiaatteeseen:
1. Yhdenvertainen kohtelu (4 ja 5 artikla)
Muista jäsenvaltioista tulevilla työntekijöillä ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla on samat
oikeudet ja velvollisuudet kuin vastaanottavan jäsenvaltion omilla kansalaisilla. Oikeus
yhdenvertaiseen kohteluun koskee ehdoitta kaikkia toisesta jäsenvaltiosta tulleita
työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia heidän asuttuaan vastaanottavassa
jäsenvaltiossa tietyn ajan. Lisäksi jos tietyillä olosuhteilla (esim. naimisissaolo)
tai tapahtumilla (esim. tapaturma) tai sosiaaliturvaetuuksien saamisella (esim.
työttömyysetuuksia saavien oikeus verohelpotukseen) on toimivaltaisen jäsenvaltion
lainsäädännön nojalla oikeusvaikutuksia, kyseisen jäsenvaltion on otettava huomioon
samankaltaiset olosuhteet tai tapahtumat toisten jäsenvaltioiden alueella tai vastaavien
sosiaaliturvaetuuksien saaminen.
2. Yhteenlaskuperiaate (6 artikla)
Tällä periaatteella taataan, että työntekijän etuuksia laskettaessa otetaan huomioon
aikaisemmat vakuutus-, työskentely- ja asumiskaudet muissa maissa. Sitä sovelletaan
esimerkiksi silloin, kun kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan, että työntekijän on
oltava ollut vakuutettuna tai työssä tietyn ajan, ennen kuin hän on oikeutettu tiettyihin
etuuksiin. Yhteenlaskuperiaate tarkoittaa, että toimivaltaisen jäsenvaltion on otettava
huomioon toisessa jäsenvaltiossa kertyneet vakuutus- ja työskentelykaudet.
3. Yhden sovellettavan lain periaate (10 artikla ja 11 artiklan1 kohta)
Periaate estää oikeudettomien etujen saamisen vapaan liikkuvuuden periaatteen
perusteella. Kukin edunsaaja kuuluu vain yhden maan lainsäädännön piiriin ja maksaa
sosiaaliturvamaksunsa vain kyseiseen maahan.
4. Sosiaaliturvaetuuksien maastavietävyys (7 artikla)
Sosiaaliturvaetuuksien maastavietävyydellä tarkoitetaan, että sosiaaliturvaetuuksia
voidaan maksaa kaikkialla unionissa. Periaate estää jäsenvaltioita pidättämästä
itselleen oikeutta maksaa etuuksia vain niiden omalla alueella asuville henkilöille.
Tämä ei kuitenkaan koske kaikkia sosiaaliturvaetuuksia, vaan esimerkiksi
työttömyysetuuksiin sovelletaan erityisiä sääntöjä.
B. Kattavuus
Alun perin asetus (ETY) N:o 1408/71 koski vain työntekijöitä, mutta vuodesta 1982
lähtien sen soveltamisala laajeni koskemaan myös itsenäisiä ammatinharjoittajia.
Asetus koski myös työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien perheenjäseniä
ja näiden huollettavia samoin kuin valtiottomia henkilöitä ja pakolaisia. Soveltamisalaa
laajennettiin vähitellen. Vuonna 1998 virkamiehet saatettiin tasa-arvoiseen asemaan
muun väestön kanssa kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevien yleisten lakisääteisten
eläkeoikeuksien suhteen. Vuonna 1999 soveltamisala laajennettiin kattamaan kaikki
vakuutetut henkilöt, erityisesti opiskelijat ja henkilöt, jotka eivät harjoita ansiotoimintaa,
ja vuonna 2003 EU:ssa laillisesti oleskelevat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset.
Viimeisimmällä säädöksellä eli asetuksella (EU) N:o 1231/2010 soveltamisala
laajennettiin koskemaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia, jotka asuvat laillisesti
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EU:n alueella ja ovat tilanteessa, jonka kaikki osatekijät eivät rajoitu yhteen
jäsenvaltioon, sekä heidän perheenjäseniinsä ja heidän jälkeensä eläviin, jos nämä
asuvat EU:n alueella.
Tämä lainsäädäntö kattaa myös rajatyöntekijät, jotka toimivat palkattuina työntekijöinä
tai itsenäisinä ammatinharjoittajina yhdessä jäsenvaltiossa mutta asuvat toisessa
jäsenvaltiossa, johon he palaavat päivittäin tai vähintään kerran viikossa.
Lähetetyt työntekijät ovat poikkeustapaus, sillä heidät on lähetetty toiseen jäsenvaltioon
määräajaksi, ja he säilyvät kotijäsenvaltionsa sosiaaliturvalainsäädännön alaisina, kun
työskentelyn kesto on enintään 24 kuukautta. He voivat saada asuinjäsenvaltiostaan
ainoastaan terveydenhuoltoon liittyviä luontoisetuuksia.
C. Etuudet
Asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 artikla sisältää seuraavan luettelon asetuksen
kattamista sosiaaliturvaetuuksista:
— sairausetuudet sekä äitiysetuudet ja vastaavat isyysetuudet (asetus ei kata

tarveharkintaisia sosiaaliavustuksia ja tarveharkintaista sairaanhoitoa, sillä ne
eivät perustu sosiaaliturvajärjestelmään aiemmin suoritettuihin maksuihin)

— vanhuus-, perhe-eläke- ja työkyvyttömyysetuudet

— työtapaturma- ja ammattitautietuudet

— kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset

— varhaiseläke-etuudet, työttömyysetuudet, perhe-etuudet

— maksuihin perustumattomat erityiset raha-etuudet, joita ei voida viedä maasta.

D. Järjestelmän ajanmukaistaminen
Lainsäädäntöä sosiaaliturvan yhteensovittamisesta on vuoden 1971 jälkeen muutettu
useita kertoja unionin tasolla tapahtuneen kehityksen, kansallisten lainsäädäntöjen
muutosten ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.
1. Sosiaaliturvajärjestelmien tehokkaampi yhteensovittaminen
Ajanmukaistetulla yhteensovittamisjärjestelmällä otettiin käyttöön hyvän hallinnon
periaate, jonka mukaan jäsenvaltioiden laitosten on tehtävä keskenään yhteistyötä
ja autettava toisiaan. Se mahdollisti sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän kansallisten
laitosten välillä, ja sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI) yhdistää
nykyisin EU:n 27 jäsenvaltion ja Islannin, Liechtensteinin, Norjan, Sveitsin ja
Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliturvalaitokset.
Ajanmukaistetulla yhteensovittamisjärjestelmällä myös
— ajantasaistetaan säännöt nykyisten sosiaaliturvakäytäntöjen mukaisiksi (esim.

lastenhoitokausia koskevat säännöt)

— turvataan oikeudet paremmin (esim. kansalaisille suunnatun tiedotuksen ja avun
parantaminen, uudet vuoropuhelu- ja sovittelumenettelyt)

— selkeytetään tiettyjä näkökohtia esimerkiksi ottamalla huomioon unionin
tuomioistuimen oikeuskäytäntö (mm. tosiseikkojen rinnastaminen)
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— vahvistetaan ja yksinkertaistetaan laitosten välisiä menettelyjä (esim. sähköinen
tietojenvaihto)

— parannetaan ja nopeutetaan terveydenhoidon kulujen korvaamista.

Yksi lisäaskel sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa oli Euroopan
työviranomaisen (ELA) perustaminen heinäkuussa 2019. Euroopan työviranomainen
vastaa sosiaaliturvan yhteensovittamisen toiminnallisista näkökohdista sekä toimii
sovittelijana. Työviranomaisen sovittelulautakunta hoitaa tätä tehtävää jäsenvaltioiden
välisissä riita-asioissa, jotka koskevat työvoiman liikkuvuutta ja sosiaaliturvan
yhteensovittamista koskevan unionin lainsäädännön soveltamista.
2. Eurooppalainen sairaanhoitokortti
Vuodesta 2006 alkaen Euroopan talousalueella (ETA) matkustavat unionin
kansalaiset ovat voineet käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jonka myöntävät
vakuutetun kotimaan sairausvakuutuspalvelut. Kortti helpottaa sairaanhoidon
saantia odottamattomien terveyteen liittyvien tarpeiden tapauksessa oleskeltaessa
henkilökohtaisista tai ammatillisista syistä tilapäisesti toisessa ETA-maassa.
Sairaanhoitoon pääsee samoin ehdoin ja kustannuksin kuin kyseisessä maassa
vakuutetut. Vakuutetun kotimaan sosiaaliturvajärjestelmä korvaa aiheutuneet
kustannukset.
3. Lisäeläkeoikeudet
Vuosikausia kestäneiden neuvottelujen jälkeen 16. huhtikuuta 2014
annettiin direktiivi 2014/50/EU vähimmäisvaatimuksista, jotka koskevat
työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä jäsenvaltioiden välillä parantamalla
lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä. Direktiiviä sovelletaan ainoastaan
ammatillisiin lisäeläkejärjestelmiin, joten se ei kata vapaaehtoisia maksuja
yksilöllisiin eläkevakuutuksiin eikä valtion eläkejärjestelmiä, jotka kuuluvat
yhteensovittamisasetuksen soveltamisalaan.
4. Uudistuspyrkimykset
Vuonna 2013 komissio järjesti kuulemisen pitkäaikaishoitoon liittyvien etuuksien ja
työttömyysetuuksien yhteensovittamisesta ja vuonna 2015 yleisen kuulemisen unionin
sosiaaliturvan yhteensovittamisesta. Näiden perusteella se ehdotti joulukuussa 2016
asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY)
N:o 987/2009 muuttamista osana työvoiman liikkuvuutta käsittelevää pakettia.
Muuttamisella pyritään varmistamaan oikeudenmukaisuus kytkemällä etuuksien
maksaminen aikaisempaa tiiviimmin siihen jäsenvaltioon, jossa sosiaaliturvamaksut
on kerätty. Lisäksi kansallisille viranomaisille annetaan paremmat keinot lähetettyjen
työntekijöiden sosiaaliturva-aseman todentamiseen, jotta estetään mahdolliset
epäreilut käytännöt tai väärinkäytökset. Tärkeimpiä muutoksia ovat seuraavat:
— Työttömyysetuudet: Vakuutus- ja työskentelykausien yhteenlaskeminen voidaan

aloittaa vasta kolmen kuukauden kuluttua, mutta työntekijät voivat viedä
työttömyysetuutensa toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvaa työnhakua varten
kuuden kuukauden ajaksi kolmen kuukauden sijasta. Työskenneltyään
vuoden jossakin jäsenvaltiossa rajatyöntekijä voi hakea työttömyysavustusta
työskentelyvaltiossaan asuinvaltionsa sijasta.
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— Pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet: Ehdotuksessa määritellään erillisessä luvussa
pitkäaikaishoitoon liittyvät etuudet sekä tapaukset, joissa liikkuvuutta hyödyntävillä
kansalaisilla on oikeus näihin etuuksiin.

— Perhe-etuudet: Ehdotuksen mukaan nämä ovat lastenhoitokausien
tulonmenetystä korvaavia yksilöllisiä ja henkilökohtaisia oikeuksia, jolloin
toissijaisesti toimivaltaiselle jäsenvaltiolle annetaan oikeus maksaa etuus
täysimääräisenä toiselle vanhemmalle. Näin poistetaan mahdollisia taloudellisia
esteitä, joiden vuoksi vanhemmat eivät voisi pitää perhevapaata samanaikaisesti.

Ehdotuksella pyritään myös saattamaan voimassa olevat oikeudelliset säännöt
vastaamaan unionin tuomioistuimen viimeaikaista oikeuskäytäntöä, joka koskee
työvoimaan kuulumattomien kansalaisten mahdollisuuksia saada sosiaalietuuksia
(2.1.5). Ehdotuksesta käytiin pitkään toimielinten välisiä neuvotteluja, ja neuvosto
ja parlamentti pääsivät joulukuussa 2021 alustavaan yhteisymmärrykseen.
Yhteisymmärrystä ei kuitenkaan vahvistettu, ja asian käsittely on nyt keskeytetty.
Komission vuoden 2018 työohjelmassa mainittiin ehdotus eurooppalaisesta
sosiaaliturvatunnuksesta, jonka avulla voitaisiin helpottaa sosiaaliturvan
yhteensovittamista rajojen yli, mutta ei esitetty varsinaista ehdotusta. Sen
sijaan komissio ilmoitti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevassa
toimintasuunnitelmassa pilottihankkeesta, jossa selvitetään mahdollisuutta ottaa
vuoteen 2023 mennessä käyttöön eurooppalainen sosiaaliturvapassi, jota tukevat
yhteinen digitaalinen palveluväylä, EESSI ja ehdotettu eurooppalainen digitaalisen
identiteetin kehys.
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimus on ollut voimassa
1. toukokuuta 2021 lähtien. Siinä vahvistetaan liikkuvien työntekijöiden sosiaaliturvan
yhteensovittamista koskevat erityistoimenpiteet, joilla pyritään suojelemaan
Yhdistyneessä kuningaskunnassa väliaikaisesti oleskelevien, työskentelevien tai sinne
väliaikaisesti muuttavien EU:n kansalaisten ja EU:ssa väliaikaisesti oleskelevien,
työskentelevien tai sinne väliaikaisesti muuttavien Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalaisten etuuksia. Soveltamisalaan kuuluu monenlaisia etuuksia, kuten vanhuus-
ja perhe-eläke, terveydenhuolto (esimerkiksi eurooppalainen sairaanhoitokortti),
varhaiseläke-etuudet, lapsen syntymään liittyvät äitiys-/isyysetuudet ja työtapaturmiin
liittyvät etuudet.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on aina osoittanut erityistä kiinnostusta ongelmiin, joita siirtotyöläiset,
rajatyöntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat ja muissa jäsenvaltioissa kuin heidät
vastaanottaneessa jäsenvaltiossa työskentelevät kolmansien maiden kansalaiset
kohtaavat. Parlamentti on useissa yhteyksissä pitänyt valitettavana, että vapaan
liikkuvuuden periaatteen toteutumisen tiellä on yhä esteitä, ja pyytänyt neuvostoa
hyväksymään ehdotukset, joiden tarkoituksena on saattaa varhaiseläkkeet
sosiaaliturvan yhteensovittamisen soveltamisalan piiriin, laajentaa työttömän
oikeutta työttömyyskorvaukseen toisessa jäsenvaltiossa ja laajentaa lainsäädännön
soveltamisala koskemaan kaikkia vakuutettuja. Useimmat näistä vaatimuksista
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toteutuivat, kun asetus (EY) N:o 883/2004 hyväksyttiin, tai ne on sisällytetty kyseisen
asetuksen tarkistamista koskeviin komission viimeisimpiin ehdotuksiin.
Lissabonin sopimuksen myötä sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä ja
neuvostossa käytetään määräenemmistöäänestyksiä. Jäsenvaltio voi kuitenkin pyytää
säädösluonnoksen saattamista Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi, jos se ilmoittaa,
että säädös vaikuttaisi sen sosiaaliturvajärjestelmän tärkeisiin näkökohtiin tai
rahoituksen tasapainoon.
Parlamentti on muun muassa 14. tammikuuta 2014 sosiaalisesta suojelusta
kaikille, myös itsenäisille ammatinharjoittajille, 14. syyskuuta 2016 sosiaalisesta
polkumyynnistä Euroopan unionissa ja 4. heinäkuuta 2017 työoloista ja epävarmoista
työsuhteista antamissaan päätöslauselmissa kiinnittänyt huomiota alan ongelmiin,
jotka koskevat esimerkiksi itsenäisiä ammatinharjoittajia, määräaikaisia tai osa-aikaisia
työntekijöitä, digitaalisen talouden työntekijöitä ja kausityöntekijöitä. Se on kehottanut
komissiota tarkistamaan lainsäädäntöä ja seuraamaan sosiaaliturvajärjestelmien
täytäntöönpanoa ja yhteensovittamista, jotta varmistetaan, että kansalaisten oikeuksia
kunnioitetaan, ja jotta työvoiman liikkuvuus EU:ssa voi toteutua käytännössä.
Parlamentti antoi covid-19-pandemian puhkeamisen ja sen raja-työntekijöihin,
lähetettyihin työntekijöihin ja kausityöntekijöihin kohdistuneiden vakavien
vaikutusten seurauksena 19. kesäkuuta 2020 päätöslauselman raja- ja
kausityöntekijöiden eurooppalaisesta suojelusta covid-19-kriisin yhteydessä.
Kyseisessä päätöslauselmassa parlamentti kiinnitti huomiota näiden työntekijöiden
kohtaamiin vaikeuksiin. Heillä ei ole ollut riittäviä sosiaaliturvaoikeuksia, koska
jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitosten välinen koordinointi on hankalaa, eivätkä
he ole aina olleet oikeutettuja tilapäisiin tukitoimenpiteisiin, kuten työajan
lyhentämisjärjestelyihin, mukautettuihin työttömyysetuuksiin ja toimenpiteisiin, joilla
helpotetaan työskentelyä kotoa käsin. Lisäksi on esiintynyt oikeudellista epävarmuutta
sovellettavista sosiaaliturva- ja verojärjestelmistä.
Parlamentti hyväksyi 20. toukokuuta 2021 päätöslauselman EU:n sääntöjen
vaikutuksista työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen
työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä.
Siinä korostetaan, että sosiaaliturvajärjestelmien piiriin pääsyn epäämisen taustalla
on usein väärinkäytökset mahdollistavien epätyypillisten työsuhteiden käyttö. Lisäksi
siinä painotetaan, että työvoiman liikkuvuutta ja työntekijöiden lähettämistä koskevat
menettelyt on digitalisoitava, jotta voidaan parantaa tietojen toimittamista ja
vaihtoa kansallisten viranomaisten välillä ja mahdollistaa työntekijöiden oikeuksien
tosiasiallinen toteutuminen, siirrettävyys ja jäljitettävyys.
Eurooppalaisen sosiaaliturvapassin käyttöönotosta sosiaaliturvaoikeuksien ja
oikeudenmukaisen liikkuvuuden täytäntöönpanon parantamiseksi sähköisessä
ympäristössä 25. marraskuuta 2021 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti
korosti jälleen, että liikkuvia työntekijöitä varten tarvitaan EU:n laajuinen digitaalinen
väline, jonka avulla työntekijöiden on helpompi seurata sosiaaliturvamaksujaan
ja -etuuksiaan ja tehdä niitä koskevia hakemuksia ja jolla samalla parannetaan
työvoiman liikkuvuutta ja sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien EU:n sääntöjen
täytäntöönpanoa.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52014IP0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52014IP0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0346&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0346&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0290&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0290&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020IP0176
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020IP0176
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52021IP0249
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52021IP0249
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52021IP0249
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0473&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0473&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0473&from=EN
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