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Įžanga 

Globalioje ekonomikoje darbo jėgos judumas ES viduje ir tarp ES bei kitų pasaulio šalių 
tampa vis labiau plintančiu ir didesnę svarbą įgaunančiu reiškiniu. Socialinės apsaugos 
koordinavimas pagrįstas taisyklių, kuriomis siekiama palengvinti darbo jėgos judumą, 
sistema. ES jau daugiau nei penkiasdešimt metų taiko judumą ES viduje reglamentuojančias 
socialinės apsaugos koordinavimo taisykles1. Neseniai šių taisyklių aprėptis buvo išplėsta, kad 
jas būtų galima taikyti Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje2. 

ES ir kitos pasaulio šalys socialinę apsaugą tarpusavyje koordinuoja dviem būdais. 
Pirmiausia, valstybės narės nacionaliniu mastu sudaro dvišalius susitarimus su pasirinktomis 
trečiosiomis šalimis. Šis būdas turi trūkumų – susitarimų tinklas nepakankamai išplėtotas, o jų 
turinys skiriasi priklausomai nuo šalies. 

Antra, šiuo metu plėtojamas bendras ES požiūris į socialinės apsaugos koordinavimą su 
trečiosiomis šalimis. 

Atsižvelgiant į šiuos dalykus, šiuo komunikatu siekiama keturių tikslų: 

– pabrėžti, kad migrantai ir įmonės iš trečiųjų šalių, kurie paprastai ES suvokia kaip 
vieną subjektą, susiduria su skirtingomis socialinės apsaugos sistemomis, dėl to 
jiems kyla kliūčių atvykstant į ES, judant jos teritorijoje ir iš jos išvykstant; 

– skatinti ir stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, siekiant nuosekliau ir 
sklandžiau koordinuoti socialinę apsaugą su trečiosiomis šalimis; 

– nustatyti, kokiais būdais ES taisyklėmis jau daromas poveikis išorės aspektams ir 
pateikti konkrečias gaires dėl teisinio ES teisės ir nacionalinių dvišalių susitarimų 
ryšio; 

– aprašyti esamus bendro ES požiūrio komponentus ir pateikti tolesnio jo plėtojimo 
pasiūlymų. 

                                                 
1 Šiuo metu šios taisyklės nustatytos Reglamente (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų 

koordinavimo ir jo įgyvendinimo Reglamente (EB) Nr. 987/2009, OL L 166, 2004 5 30, p. 1, OL L 284, 
2009 10 30, p. 1. 

2 Susitarimas dėl Europos ekonominės erdvės įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d. (tačiau Lichtenšteinui 
pradėtas taikyti tik 1995 m. gegužės 1 d.), OL L, 1994 1 3, p. 3. ES ir Šveicarijos susitarimas įsigaliojo 
2002 m. birželio 1 d., OL L 114, 2002 4 30, p. 1. 
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1. VALSTYBIŲ NARIŲ DVIŠALIAI SUSITARIMAI SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS 

1.1. Kas numatyta nacionaliniuose dvišaliuose susitarimuose? 

Į ES atvykstančių ir iš jos išvykstančių asmenų teisės į socialinę apsaugą vis dar 
reglamentuojamos daugiausia nacionalinėmis taisyklėmis. Atskiros valstybės narės sudaro 
dvišalius socialinės apsaugos koordinavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis ir juose 
nustato iš vienos Susitarimo šalies į kitą vykstantiems asmenims skirtą koordinavimo taisyklių 
sistemą. Tokių susitarimų sudarymo priežasčių yra įvairių: dažniausiai šalys siekia apsaugoti 
kitose valstybėse dirbančius savo piliečius, tačiau panašu, kad susitarimais vis dažniau 
naudojamasi kaip priemone pritraukti įmones ir darbuotojus iš trečiųjų šalių. Tokio susitarimo 
sudarymas taip pat gali būti politinės dviejų šalių draugystės ženklas. Be to, ES valstybės 
narės yra daugiašalių socialinės apsaugos susitarimų su trečiosiomis šalimis narės, pvz., 
Ispanija ir Portugalija yra Iberijos ir Amerikos socialinės apsaugos konvencijos šalys. 

Daugelyje susitarimų su trečiosiomis šalimis paprastai nustatomos taisyklės dėl taikytinų 
teisės aktų, vienodo požiūrio ir pensijų. Nuostatomis dėl pensijų apsaugomos migrantų įgytos 
teisės jiems išvykstant iš savo šalies ir sudaromos galimybės išmokėti pensiją kitos šalies 
teritorijoje. Kai kuriais atvejais numatomos nuostatos dėl draudimo, darbo ar gyvenimo 
laikotarpių sumavimo. Į taikytinus teisės aktus paprastai įtraukiamos nuostatos dėl 
komandiravimo, kuriomis remiantis tam tikras sąlygas atitinkantiems darbuotojams taikomi 
siunčiančiosios šalies socialinės apsaugos teisės aktai ir jie atleidžiami nuo prievolės mokėti 
socialinės apsaugos įmokas toje šalyje, kurioje jie dirba. Vadovaujantis vienodo požiūrio 
principu, darbuotojams migrantams turi būti užtikrinamos tos pačios sąlygos kaip ir šalies, 
kurioje jie dirba, piliečiams. 

Derybas dėl dvišalių susitarimų ES valstybės narės dažniausiai vykdo neatsižvelgdamos į kitų 
ES šalių praktiką. Šis procesas yra labai nenuoseklus. Iš esmės pagrindiniai ES prekybos 
partneriai pasirenka sudaryti susitarimus su kai kuriomis ES šalimis, o kitas šalis palieka 
nuošalyje. Nėra jokios požiūrio derinimo tvarkos, taip pat ir priemonių, kurios padėtų suburti 
ES šalis kartu spręsti bendras problemas, su kuriomis jos susiduria konkrečios šalies atveju. 

Be to, kadangi su kiekviena šalimi atskirai sudaromi nacionaliniai dvišaliai susitarimai 
skiriasi, migrantai ir įmonės iš trečiųjų šalių susiduria su sunkumais dėl nenuoseklių 
socialinės apsaugos sistemų ne tik vykdami iš vienos ES šalies į kitą, bet ir atvykdami į ES ir 
iš jos išvykdami, nes galioja skirtingi nacionaliniai dvišaliai susitarimai. Dvišalių susitarimų 
tinklas iš tiesų neišbaigtas – priklausomai nuo konkrečios trečiosios šalies, gali nebūti 
sudaryta jokio dvišalio susitarimo su atitinkama ES šalimi. Dėl to iš ES išvykstantys arba į ją 
grįžtantys asmenys gali prarasti įgytas teises į socialinę apsaugą. Tai aktualu tiek 
migruojantiems ES piliečiams, tiek migrantams iš trečiųjų šalių. Apskritai, piliečių teisių 
klausimu trūksta skaidrumo. 

1.2. ES teisės poveikis nacionaliniams dvišaliams susitarimams 

Sprendimas Gottardo byloje 

ES teisės aktai viršesni už nacionalinius dvišalius susitarimus, kaip ir bet kokius kitus 
valstybių narių teisės aktus. Paaiškinimą, kad tai galioja socialinės apsaugos srityje, 
remdamasis EB sutarties 39 straipsniu (dabar – Sutarties dėl ES veikimo 45 straipsnis) 
2002 m. pateikė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, teigdamas, kad valstybės narės 



LT 4   LT 

negali su trečiosiomis šalimis sudarytų socialinės apsaugos susitarimų taikyti tik savo 
piliečiams ir privalo vienodai taikyti susitarimo nuostatas kitiems ES piliečiams3. Šios bylos 
sprendime, vadinamajame Gottardo sprendime, nustatyta, kad ES valstybės narės, 
sudarančios pilietybe pagrįstus susitarimus, turi pakoreguoti savo susitarimų su trečiosiomis 
šalimis taikymą, kad užtikrintų, jog jais vienodai galėtų naudotis kitų valstybių narių 
piliečiai4. 

Reglamentas Nr. 1231/2010 

ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės taip pat turi poveikio valstybių narių 
galimybėms taikyti dvišaliuose susitarimuose nustatytas taisykles. Reglamentuose (EB) 
Nr. 883/2004 ir Nr. 987/2009 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo pateiktos ES 
taisyklės, kuriomis nustatyta ES viduje judantiems asmenims skirta koordinavimo sistema. 
2003 m. šių taisyklių aprėptis išplėsta įtraukiant visus trečiųjų šalių piliečius, kurie teisėtai 
gyvena ES ir kurių „situacija visais atžvilgiais neapsiriboja viena valstybe nare“. Galiojantis 
teisės aktas yra Reglamentas (ES) Nr. 1231/20105. Iš tiesų šis teisės aktas – tarsi jungiamoji 
grandis, suteikianti galimybę visiems vienoje ES šalyje teisėtai gyvenantiems, tačiau dėl 
įvairių priežasčių ES viduje judantiems asmenims, naudotis ES koordinavimo taisyklėmis. Į jį 
įtraukti tokie praktiniai klausimai, kaip antai vienodos teisės kaip ir visiems ES piliečiams 
gauti visą būtinąją medicininę priežiūrą laikinai esant kitoje valstybėje narėje (šią teisę įrodo 
Europos sveikatos draudimo kortelė)6. 

Reglamentu (ES) Nr. 1231/2010 ES suteikiama išimtinė kompetencija dėl trečiųjų šalių 
piliečių, kurių situacija ES viduje yra tarpvalstybinio pobūdžio, teisių į socialinę apsaugą 
koordinavimo. Teisės aktų kolizijos atvejais ES reglamentai yra viršesni už dvišaliuose 
susitarimuose su trečiosiomis šalimis nustatytas nacionalines taisykles. Pavyzdžiui, jei 
trečiosios šalies pilietis siunčiamas į vieną ES valstybę pagal dvišalio susitarimo su trečiąja 
šalimi sąlygas, o vėliau persikelia dirbti į kitą valstybę narę, Reglamentas (ES) Nr. 1231/2010 
taikomas antrajam jo persikėlimui. Be to, jei trečiosios šalies pilietis dirba dviejose ar daugiau 
valstybių narių, o jo darbdavys įsisteigęs ne ES, taikomos ES taisyklės dėl taikytinų socialinės 
apsaugos teisės aktų7. 

1.3. Bendri praktiniai klausimai ir uždaviniai 

Remiantis Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta pareiga „lojaliai 
bendradarbiauti“, valstybės narės privalo imtis visų reikalingų veiksmų, kad pašalintų 
susitarimų, kuriuos jos sudarė su trečiosiomis šalimis, ir pagal ES teisę kylančių jų 
įsipareigojimų neatitikimus. Kalbant apie Gottardo sprendimo ir Reglamento (ES) 
Nr. 1231/2010 poveikį dvišaliams susitarimams, valstybės narės turi bendradarbiauti su 
susijusia trečiąja šalimi, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi pagal ES teisę kylančių 
įsipareigojimų. Dėl to kyla keletas bendrų uždavinių. 

                                                 
3 Byla C-55/00. 
4 2009 m. birželio 12 d. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 

rekomendacija Nr. P1, OL C 106, 2010 4 24, p. 47. 
5 OL L 344, 2010 12 29, p. 1. Jungtinei Karalystei toliau privalomas ir taikomas ankstesnis Reglamentas 

(EB) Nr. 859/2003. Danijai neprivalomi ir netaikomi reglamentai (ES) Nr. 1231/2010 ir (EB) 
Nr. 859/2003. EEE šalys ir Šveicarija netaiko nei vieno iš šių teisės aktų. 

6 Reglamento (EB) Nr. 883/2004 19 straipsnis. 
7 Žr., pvz., Reglamento (EB) Nr. 987/2009 14 straipsnio 11 dalį. 
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Vadovaujantis Gottardo sprendimu, dvišalį susitarimą reikia taikyti laikantis ES 
nediskriminavimo principo. Dėl to gali tekti iš naujo derėtis dėl susitarimo arba paprasčiausiai 
susitarti į susitarimą įtraukti nediskriminavimo sąlygą. Praktiškai, valstybėms narėms gali 
reikėti iš trečiųjų šalių gauti ES valstybių narių, išskyrus jų pačių, piliečių socialinio draudimo 
įrašus. Dėl to dažnai kyla administracinių ir teisinių sunkumų. Didžiausia problema yra tai, 
kad ES valstybė narė privalo laikytis ES teisės nuostatų, o trečioji šalis paprastai nėra 
įpareigota bendradarbiauti šiais klausimais. 

Panašių problemų kyla ir siekiant užtikrinti, kad dvišaliai susitarimai būtų taikomi 
vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1231/2010. Trečiosioms šalims būtina paaiškinti, kad tam 
tikromis aplinkybėmis dvišalių susitarimų negalima taikyti, nes ES teisės nuostatos yra 
viršesnės. Su šia problema susiduria visos valstybės narės, tačiau šiuo metu jos neturi bendrų 
priemonių jai spręsti. Vienas paprastas galimas sprendimas – į visus susitarimus įtraukti 
nuostatą, kad teisės kolizijos atvejais ES teisė yra viršesnė už susitarimo nuostatas. 

Viena iš bendrų rimtų problemų, su kuriomis susiduria valstybės narės – kaip atsilaikyti prieš 
spaudimą sutikti su ilgais komandiravimo laikotarpiais, nes jų metu darbuotojai iš trečiųjų 
šalių atleidžiami nuo įmokų į valstybės narės socialinės apsaugos sistemą. ES ilgiausias 
laikotarpis, kurį darbuotojas gali likti apdraustas kilmės valstybėje narėje, yra dveji metai8. 
Tačiau į ES komandiruoti trečiųjų šalių darbuotojai gali likti apdrausti kilmės šalyje gerokai 
ilgesnį laiką ir šis išimtinis jų atskyrimas nuo ES sistemos dažnai yra opus klausimas sudarant 
dabartinius dvišalius susitarimus. 

Galiausiai, kovodamos su sukčiavimu dauguma valstybių narių susiduria su sunkumais, 
norėdamos gauti duomenis iš trečiosios šalies. ES socialinės apsaugos koordinavimo 
taisyklėse pateiktos teisinės nuostatos, pagal kurias valstybė narė gali prašyti kitos valstybės 
narės, kurioje gyvena išmokų gavėjas, patikrinti informaciją9. Taigi, mokėjimo įstaigos gali 
įsitikinti, kad, pavyzdžiui, pensijos gavėjas dar yra gyvas arba kad asmuo vis dar atitinka 
sąlygas invalidumo išmokai gauti. Tokio pobūdžio patikrinimo mechanizmas nustatytas tik 
nedaugelyje dvišalių susitarimų. Daugelis valstybių narių pageidautų, kad būtų nustatytas 
veiksmingas kovos su sukčiavimu metodas. 

1.4. Glaudesnis bendradarbiavimas koordinuojant socialinę apsaugą su trečiosiomis 
šalimis 

– Atsižvelgiant į pirmiau aptartus praktinius klausimus ir uždavinius, akivaizdu, kad 
glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas koordinuojant socialinę apsaugą su 
trečiosiomis šalimis būtų naudingas daugeliu atžvilgių. Bendradarbiaudamos ir 
prireikus veikdamos kartu, valstybės narės užsitikrintų tvirtesnę padėtį derybose su 
trečiosiomis šalimis, turėtų daugiau galimybių išspręsti bendras problemas ir kartu 
užtikrintų, kad, taikydamos dvišalius susitarimus, jos vadovaujasi ES teise. Apskritai, 
glaudžiau bendradarbiaudamos ES šalys galėtų plėtoti nuoseklesnį bendrą požiūrį. 

– Šiuo tikslu, valstybių narių bendradarbiavimui stiprinti reikalingos ES lygmens 
priemonės. Atsižvelgdama į tai, Komisija rems į rezultatus orientuotą valstybių narių 
ekspertų darbo grupę, kuri kasmet posėdžiaus bendradarbiavimo lengvinimo 
klausimais. Be to, darbo grupėje Komisija galės pasidalinti informacija apie derybų 
dėl ES susitarimų su trečiosiomis šalimis raidą. Šia nauja priemone taip pat bus 

                                                 
8 Reglamento (EB) Nr. 883/2004 12 straipsnis. 
9 Reglamento (EB) Nr. 987/2009 5 straipsnio 3 dalis. 
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užtikrintas nacionalinio dvišaliu pagrindu paremto požiūrio ir plėtojamo ES požiūrio 
į socialinės apsaugos koordinavimą su trečiosiomis šalimis papildomumas. 

2. BENDRO ES POŽIŪRIO PLĖTOJIMAS 

2.1. Reglamentas (ES) Nr. 1231/2010 

Vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1231/2010, ES socialinės apsaugos koordinavimo 
taisyklės taikomos teisėtai šalyje gyvenantiems trečiosios šalies piliečiams, kurių „situacija 
visais atžvilgiais neapsiriboja viena valstybe nare“. Remiantis reglamentu, piliečiai, kuriems 
jis taikomas, gali naudotis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 4 straipsnyje nustatytu vienodo 
požiūrio principu. Tai reiškia, kad visiems trečiosios šalies piliečiams, kurių situacija pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1231/2010 yra tarpvalstybinio pobūdžio, ir kurie turi teisę į kurios nors 
ES valstybės senatvės pensiją, mokant pensiją ne ES teritorijoje10 bus taikomos tokios pat 
sąlygos, kaip ir mokančiosios valstybės piliečiams. 

Komisija mano, kad mokant pensijas trečiojoje šalyje būtina veiksmingai taikyti vienodo 
požiūrio principą. Tai itin svarbu ypač atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktiką, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis darbo stažu pagrįsta pensija gali būti 
prilyginama nuosavybės teisei, ginamai pagal Europos žmogaus teisių konvenciją11. Šiuo 
tikslu Komisija nurodys nacionalinių socialinės apsaugos ekspertų tinklui surinkti informaciją 
apie nacionalinio lygmens teisės aktus ir kitas priemones, susijusias su pensijų mokėjimu 
trečiosiose šalyse. Ši informacija bus įtraukta į Komisijos svetainėje paskelbtus kiekvienos 
šalies socialinės apsaugos sistemos aprašus ir bus papildyta valstybių narių dvišaliais 
susitarimais su trečiosiomis šalimis, taip pat atsižvelgiant į nacionalinių socialinės apsaugos 
ekspertų pateiktą informaciją. 

2.2. ES migracijos srities priemonėmis užtikrinamos teisės 

ES migracijos taisyklėse nustatyti su valstybėje narėje gyvenančiais trečiųjų šalių piliečiais 
susiję standartai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nacionaliniuose socialinės apsaugos teisės 
aktuose. Pavyzdžiui, trečiųjų šalių piliečiams teisėtai pragyvenus penkerius metus kurioje 
nors ES valstybėje narėje ir darant prielaidą, kad jie atitinka tam tikras sąlygas, jie įgyja tas 
pačias nacionaliniais teisės aktais nustatytas teises į socialinę apsaugą, pagalbą ir paramą kaip 
ir tos valstybės piliečiai12. Be to, trimis ES direktyvomis dėl migracijos, t. y. vadinamąja 
Vieno leidimo direktyva13, vadinamąja Mėlynosios kortelės direktyva14 ir Direktyva dėl 
trečiųjų šalių mokslininkų15, trečiųjų šalių piliečiams, kuriems leista gyventi valstybėje narėje, 
išskyrus tam tikras ribotas išimtis, užtikrinamos tokios pat teisės į socialinę apsaugą kaip ir tos 
valstybės, kurioje jie gyvena, piliečiams. Šios teisės taip pat apima vienodą požiūrį į jų 

                                                 
10 Žr. Reglamento (ES) Nr. 1231/2010 13 konstatuojamąją dalį. 
11 EˇTK, Klein prieš Austriją (priedas Nr. 57028/00), 2011 m. kovo 3 d. 
12 Tarybos direktyvos 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso 

11 straipsnis, OL L 16, 2004 1 23, p. 44.  
13 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų 

šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje 
narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių, OL L 343, 2011 12 23, p. 1. 

14 Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant 
dirbti aukštos kvalifikacijos darbą, OL L 155, 2009 6 18, p. 17.  

15 Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti mokslinių 
tyrimų tikslais tvarkos, OL L 289, 2005 10 12, p. 15.  
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valstybinių pensijų perkėlimą į trečiąją šalį, be to, jos nepriklauso nuo dvišalių susitarimų 
buvimo16. Komisijos pasiūlymuose dėl būsimų ES direktyvų dėl migracijos pateikiamos 
panašios vienodo požiūrio nuostatos17. 

2.3. Asociacijos susitarimai ir Stabilizacijos ir asociacijos susitarimai 

Paprastai Asociacijos susitarimuose (įskaitant su Vakarų Balkanų šalimis sudarytus 
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimus) nustatomi principai, kuriais vadovaujamasi 
koordinuojant socialinės apsaugos taisykles, taikomas darbuotojams, kurie juda tarp ES šalies 
ir asocijuotosios šalies, ir jų šeimos nariams. Be to, šiais susitarimais įsteigtos Asociacijos 
tarybos įgaliotos priimti šiuos principus įgyvendinančias nuostatas. 

2010 m. spalio mėn. Taryba ėmėsi pirmo žingsnio priimdama sprendimą dėl ES pozicijos 
Asociacijos tarybose, įsteigtose susitarimais su Alžyru, Maroku, Tunisu, Izraeliu, Kroatija ir 
buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, dėl šių tarybų sprendimų, susijusių su 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, priėmimo18.  

Šie Asociacijos tarybos sprendimai turėtų apimti toliau išvardytas teisėtai dirbančių asmenų 
teises: vienodo požiūrio principo taikymą darbuotojams priimančiojoje valstybėje, senatvės, 
maitintojo netekties ir invalidumo išmokų bei išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir 
profesinių ligų visos sumos eksportą už mokančiosios valstybės teritorijos ribų ir vienodo 
požiūrio principo taikymą teisėtai gyvenantiems šeimos nariams. Šios teisės turėtų būti 
pagrįstos abipusiškumo principu – ES darbuotojams turi būti užtikrinamos vienodos teisės 
tiek asocijuotosiose šalyse, tiek grįžus į ES. Naudojimasis šiomis teisėmis neturėtų priklausyti 
nuo judėjimo ES viduje. Šiais sprendimais taip pat reikėtų nustatyti abipusį kovai su 
sukčiavimu skirtą bendradarbiavimo ir tikrinimo pagrindą. Asocijuotųjų šalių ir atskirų 
valstybių narių sudarytų dvišalių susitarimų nuostatos, kuriomis numatoma taikyti 
palankesnes sąlygas asocijuotųjų šalių ar valstybių narių piliečiams (prireikus atsižvelgiant į 
pirmiau minėtą Teismo praktiką Gottardo byloje), bus toliau taikomos.  

Priėmus Asociacijos tarybos sprendimus bus veiksmingai įgyvendinamas bendras ES lygmens 
požiūris į socialinės apsaugos koordinavimą ir jis turės tiesioginio poveikio nacionalinės 
teisės aktams. Vėliau Komisija pasiūlys tam tikras neteisinio pobūdžio praktines 
administracines nuostatas, kurios palengvins šių Asociacijos tarybos sprendimų taikymą. 
Komisija padės valstybėms narėms taikyti šiuos sprendimus – ji rengs metinius posėdžius 
koordinavimo tvarkai su asocijuotosiomis šalimis aptarti ir apskritai bendradarbiavimui 
palengvinti ir atidžiai stebės, kaip valstybės narės tuos sprendimus taiko. 

Galiausiai, kalbant apie ES asociacijos susitarimus ir socialinės apsaugos koordinavimą 
negalima nepaminėti Asociacijos susitarimo su Turkija, visų pirma 1970 m. papildomo to 

                                                 
16 Ši teisė aiškiai suteikta Direktyvos 2009/50/EB 14 straipsnio 1 dalies f punktu, tačiau ji taip pat 

numatyta Direktyvos 2005/71/EB 12 straipsnio c dalyje. 
17 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir 

apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygų, COM(2010) 379 final; Pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrovių viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir 
apsigyvenimo sąlygų, COM(2010) 378 final. 

18 OL L 306, 2010 11 23. 
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susitarimo protokolo19, kuriame numatytas tikslas laipsniškai užtikrinti laisvą darbuotojų 
judėjimą tarp Turkijos ir ES. Tuo tikslu papildomo protokolo 39 straipsnyje nustatyta, kad 
Asociacijos taryba turi priimti socialinės apsaugos priemones ES viduje judantiems Turkijos 
darbuotojams. Ši nuostata buvo įgyvendinta Asociacijos tarybos sprendimu Nr. 3/8020. Šiam 
sprendimui įgyvendinti reikalingos priemonės taip ir nebuvo priimtos, tačiau Teisingumo 
teismas nusprendė, kad Sprendime Nr. 3/80 nustatytas vienodo požiūrio principas ir pensijų 
eksporto nuostata yra tiesiogiai taikytini21. Todėl remiantis Teisingumo teismo praktika, tam 
tikras bendras ES lygmens požiūris į ES esančių Turkijos darbuotojų socialinės apsaugos 
koordinavimą faktiškai yra taikomas. 

2.4. Asociacijos susitarimai – bendro ES požiūrio plėtojimo pagrindas 

ES ir jos valstybės narės prisiėmė socialinės apsaugos koordinavimo įsipareigojimus ne tik 
dėl Turkijos, tačiau taip pat ir dėl Albanijos, Juodkalnijos bei San Marino. Šios nuostatos kol 
kas dar nėra įgyvendintos. Komisija mano, kad reikėtų laikytis šiuose susitarimuose nustatytų 
teisinių įsipareigojimų, todėl ji pasiūlys antrą Tarybos sprendimų dėl ES pozicijos 
atitinkamose Stabilizacijos ir asociacijos, Asociacijos arba Bendradarbiavimo tarybose dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo su šiomis šalimis, rinkinį. 

Konkrečiai dėl Turkijos Komisija mano, kad reikėtų imtis veiksmų pakeisti bei atnaujinti 
Asociacijos tarybos sprendimą Nr. 3/8022. Tai itin svarbu ypač atsižvelgiant į pastarąjį 
Teisingumo teismo sprendimą byloje C-485/07 Akdas. Naujajame Komisijos pasiūlyme dėl 
Asociacijos susitarimo socialinės apsaugos aspektų įgyvendinimo bus atsižvelgiama į, 
pavyzdžiui, Reglamente (EB) Nr. 883/2004 nustatytą principą, kad specialios neįmokinės 
išmokos pinigais nėra eksportuojamos.  

Kalbant apie derybas dėl naujų Asociacijos susitarimų su trečiosiomis šalimis, Komisija sieks 
įtraukti standartinę socialinės apsaugos koordinavimo sąlygą, pagrįstą vienodo požiūrio, 
pensijų eksporto ir administracinio bendradarbiavimo principais. 

2.5. Naujieji ES susitarimai dėl socialinės apsaugos 

Siekdama atsižvelgti į globalesnės darbo rinkos poreikius, Komisija pradės diskusijas 
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinėje komisijoje dėl to, ar susidarius 
tam tikroms aplinkybėms, su konkrečia trečiąja šalimi susijusiais socialinės apsaugos 
koordinavimo klausimais valstybės narės turėtų veikti bendrai. Šis poreikis galėtų būti 
patenkintas nustačius naują priemonę – ES socialinės apsaugos susitarimą. Tokie susitarimai 
suteiktų galimybę taikyti lankstesnį požiūrį į socialinės apsaugos koordinavimą negu yra 
įmanoma pagal asociacijos susitarimus, ir juos būtų galima sudaryti su trečiosiomis šalimis, 
su kuriomis nėra sudaryta asociacijos arba bendradarbiavimo susitarimų. ES susitarimas 
galėtų būti sudaromas iškilus būtinybei, pavyzdžiui, jei taikant Reglamentą (ES) 

                                                 
19 EEB ir Turkijos asociacijos susitarimo 1970 m. lapkričio 23 d. papildomas protokolas, OL L 293, 1972 

12 29, p. 3. 
20 1980 m. rugsėjo 19 d. Asociacijos tarybos sprendimas Nr. 3/80 dėl Europos Bendrijoms priklausančių 

valstybių narių socialinės apsaugos sistemų taikymo darbuotojams turkams ir jų šeimos nariams, OL C 
110, 1983 4 25, p. 60. 

21 Byla C-262/96 Sürül; byla C-485/07 Akdas; taip pat žr. sprendimus byloje C-18/90 Kziber; ir C-103/94 
Krid, susijusius su vienodo požiūrio nuostata bendradarbiavimo susitarimuose su Magrebo šalimis, 
kuriuos dabar pakeitė Asociacijų susitarimai. 

22 Komisija panaikins savo ankstesnį pasiūlymą dėl Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 3/80 įgyvendinimo 
(COM(83) 13). 
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Nr. 1231/2010 kyla sunkumų, susijusių su konkrečia trečiąja šalimi, arba problemoms, 
susijusioms su dvigubomis socialinės apsaugos įmokomis, spręsti. Sudarant tokius 
susitarimus prireikus būtų galima įtraukti specialias su ta valstybe nare ir trečiąja šalimi 
susijusias nuostatas, o jų taikymas kitoms valstybėms narėms nebūtų privalomas. 

Komisija numato tokius specialiai pritaikytus susitarimus sudaryti su kai kuriomis 
strateginėmis ES partnerėmis, visų pirma tomis, su kuriomis vyksta intensyvūs darbo jėgos 
mainai. Siekiant integracijos, taip pat būtų galima svarstyti galimybę sudaryti susitarimus su 
šalimis, kurios yra regioninių organizacijų narės. Bendras tokių susitarimų tikslas – skatinti 
nuoseklų ES požiūrį į konkrečią trečiąją šalį. 

2.6. Stiprinti ES vaidmenį tarptautiniu lygmeniu sprendžiant socialinės apsaugos 
klausimus  

Galiausiai, kaip pabrėžiama strategijoje „Europa 2020“, ES turi stebėti įvykius pasaulyje ir 
dalyvauti svarbiose pasaulinio lygmens diskusijose bei veiksmuose, susijusiuose su 
reglamentavimu. Valstybės vis glaudžiau bendradarbiauja spręsdamos tarpvalstybinius 
socialinės apsaugos klausimus, todėl atsižvelgiant į didelę socialinės apsaugos koordinavimo 
patirtį, ES turėtų imtis lyderės vaidmens. Tai reikštų ir bendradarbiavimą su kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, TDO. 2011 m. Tarptautinėje darbo konferencijoje 
TDO narės buvo raginamos svarstyti galimybę sudaryti susitarimus, kad darbuotojams 
migrantams būtų užtikrintos vienodos sąlygos, taip pat teisės į socialinę apsaugą, šių teisių 
išsaugojimas ir (arba) perkėlimas. Be to, vis dažniau diskutuojama apie socialinę apsaugą ir 
jos koordinavimą su kitais pasaulio regionais. Todėl Komisija skatins bendradarbiavimą 
socialinės apsaugos koordinavimo klausimais su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir 
kitomis pasaulio šalimis. 

 


