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Ievads 

Globalizētā ekonomikas vidē darbaspēka mobilitāte gan ES, gan starp ES un pārējām valstīm 
ir pieaugoša realitāte un vajadzība. Sociālā nodrošinājuma koordinācija ir noteikumu sistēma, 
kuras mērķis ir veicināt šādu mobilitāti. Eiropas Savienībā nodrošinājuma koordinācijas 
noteikumu sistēma mobilitātei ES teritorijā ir vairāk nekā 50 gadu1. Nesen šos noteikumus 
attiecināja arī uz Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici2. 

Sociālā nodrošinājuma koordinācija starp ES un pārējo pasauli tiek veikta divos veidos. No 
vienas puses, pastāv valstu pieeja, kuru dalībvalstis izmanto, lai slēgtu divpusējus nolīgumus 
ar izvēlētām trešām valstīm. Šī pieeja ir nevienmērīga. Nolīgumu tīkls nav pilnīgs, un 
nolīgumu saturs katrā valstī atšķiras. 

No otras puses, ES kopīgā pieeja sociālā nodrošinājuma koordinācijai ar trešām valstīm tiek 
pilnveidota. 

Ņemot šo vērā, Komisijai ir četri mērķi: 

– uzsvērt, ka migranti un uzņēmumi no trešām valstīm, kuri kopumā uzskata ES par 
vienotu veselumu, saskaras ar sadrumstalotām sociālā nodrošinājuma sistēmām, kas 
rada šķēršļus, lai iebrauktu, pārvietotos ES un izbrauktu no tās; 

– veicināt un stiprināt dalībvalstu sadarbību, lai izstrādātu mazāk sadrumstalotu pieeju 
sociālā nodrošinājuma koordinācijai ar trešām valstīm; 

– noteikt dažādus veidus, kā ES noteikumi jau ietekmē ārējo dimensiju, un sniegt 
skaidras norādes par juridiskajām saistībām starp ES tiesību aktiem un valsts 
divpusējiem nolīgumiem; 

– raksturot kopējās ES pieejas esošās sastāvdaļas un izstrādāt priekšlikumus tās 
pilnveidošanai. 

                                                 
1 Noteikumi patlaban ir ietverti Regulā (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu 

koordinēšanu un tās īstenošanas Regulā (EK) Nr. 987/2009, OV L 166, 30.5.2004.,1. lpp. OV L284, 
30.10.2009., 1. lpp. 

2 Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī (Lihtenšteinai to piemēroja 
tikai 1995. gada 1. maijā), OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp. ES un Šveices līgums stājās spēkā 2002. gada 
1. jūnijā, OV L 114, 30.4.2002., 1. lpp. 
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1. DALĪBVALSTU DIVPUSĒJIE NOLĪGUMI AR TREŠĀM VALSTĪM 

1.1. Valstu divpusējo nolīgumu saturs  

Sociālā nodrošinājuma tiesības personām, kuras ierodas vai dodas prom no ES, aizvien regulē 
galvenokārt valstu noteikumi. Atsevišķas dalībvalstis slēdz divpusējus sociālā nodrošinājuma 
koordinācijas nolīgumus ar trešām valstīm, un šie nolīgumi veido koordinācijas noteikumu 
sistēmu tām personām, kuras pārvietojas no vienas valsts uz citu. Šo nolīgumu iemesli ir 
dažādi. Sākotnēji tie tika paredzēti, lai aizsargātu pilsoņus, kuri strādā citās valstīs. Tomēr 
aizvien biežāk tos uzskata par veidu, kā piesaistīt uzņēmumus un darbaspēku no trešām 
valstīm. Nolīguma noslēgšana var būt arī valstu politiskās draudzības izteikšana veids. Turklāt 
ES dalībvalstis ir daudzpusēju sociālā nodrošinājuma nolīgumu, piemēram, Ibērijas pussalas 
valstu un Amerikas Sociālā nodrošinājuma konvencijas, puses, kuras dalībnieces ir gan 
Spānija, gan Portugāle. 

Lielākā daļa nolīgumu ar trešām valstīm parasti ietver noteikumus par piemērojamajiem 
tiesību aktiem, vienlīdzīgu attieksmi un pensijām. Noteikumi par pensijām aizsargā migrantu 
iegūtās tiesības, tiem atstājot savas valsts teritoriju, un dod iespēju izmaksāt tiem pensiju citas 
valsts teritorijā. Dažos gadījumos, noteikumi attiecas uz summētajiem apdrošināšanas, 
nodarbinātības vai dzīvesvietas periodiem. Piemērojamo tiesību aktu noteikumos parasti ir 
iekļauti noteikumi par "norīkošanu darbā". Šie noteikumi ļauj nosūtītājas valsts tiesību aktus 
sociālā nodrošinājuma jomā joprojām attiecināt uz darba ņēmējiem, kuri izpilda konkrētus 
nosacījumus, un atbrīvot tos no pienākuma veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas valstī, kurā 
viņi strādā. Vienlīdzīgas attieksmes princips garantē migrējošiem darba ņēmējiem tādu pašu 
attieksmi kā pret vietējiem iedzīvotājiem valstī, kurā tie strādā. 

ES dalībvalstis parasti apspriež divpusējus nolīgumus, neņemot vērā ES partnervalstu 
paveikto. Šis process ir lielā mērā sadrumstalots. Praksē ES galvenie tirdzniecības partneri var 
slēgt nolīgumus ar dažām ES dalībvalstīm, neiekļaujot pārējās valstis. Nav izveidots pieeju 
saskaņošanas mehānisms un tāpat arī nav mehānisma, ar kuru ES valstis varētu kopīgi risināt 
kopīgas problēmas, ar kurām tās saskaras saistībā ar konkrētu valsti. 

Turklāt šo valstu divpusējo nolīgumu valstu īpatnību dēļ migranti un uzņēmumi, kas atrodas 
trešās valstīs, saskaras ne tikai ar sadrumstalotām sociālā nodrošinājuma sistēmām, 
pārvietojoties ES valstīs, bet arī ar atšķirīgiem valstu divpusējiem nolīgumiem, iebraucot ES 
vai izbraucot no tās. Divpusējo nolīgumu tīkls nekādā ziņā nav pilnīgs. Atkarībā no attiecīgās 
trešās valsts, iespējams, nav noslēgti divpusējie līgumi ar attiecīgo ES valsti. Tas nozīmē, ka 
cilvēki, kuri dodas prom vai atgriežas ES, var zaudēt iegūtās sociālā nodrošinājuma tiesības. 
Tas vienlīdz var skart gan migrējošos ES pilsoņus, gan migrantus no trešām valstīm. Kopumā 
trūkst caurredzamības par pilsoņu tiesībām. 

1.2. ES tiesību aktu ietekme uz valstu divpusējiem nolīgumiem 

Spriedums Gottardo lietā 

ES tiesību akti prevalē pār valstu divpusējiem nolīgumiem un cita veida dalībvalstu tiesību 
aktiem. Sociālā nodrošinājuma jomā tas skaidri tika uzsvērts 2002. gadā, kad Eiropas 
Savienības Tiesa, pamatojoties uz EK līguma 39. pantu (tagad LESD 45. pants), noteica, ka 
dalībvalstis nedrīkst ar trešām valstīm noslēgtos sociālā nodrošinājuma nolīgumus piemērot 
tikai savas valsts pilsoņiem un tām jābūt vienlīdzīgai attieksmei pret citiem ES pilsoņiem 
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saskaņā ar nolīguma noteikumiem3. Šī nolēmuma rezultātā, kas pazīstams kā spriedums 
Gottardo lietā, ES dalībvalstīm, kuras izmanto nolēmumus, pamatojoties uz valstspiederību, 
jāpielāgo nolīgumu ar trešām valstīm piemērošana, lai nodrošinātu, ka tie līdzīgi dod labumu 
arī citu dalībvalstu valstspiederīgajiem4. 

Regula (ES) Nr. 1231/2010 

ES sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumi arī ietekmē dalībvalstu spēju piemērot 
noteikumus, ko tās noteikušas divpusējos nolīgumos. ES noteikumos, kas iekļauti Regulā 
(EK) Nr. 883/2004 un Regulā (EK) Nr. 987/2009 par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu, ir 
ietverta koordinēšanas sistēma cilvēkiem, kuri pārvietojas ES teritorijā. 2003. gadā 
noteikumus paplašināja, ietverot visu trešo valstu valstspiederīgos, kuri likumīgi dzīvo ES un 
“visādā ziņā nav saistīti tikai ar vienu dalībvalsti”. Spēkā esošā regula ir Regula (ES) 
Nr. 1231/20105. Faktiski tā ir saikne, kas ļauj ES koordinācijas noteikumus izmantot 
personām, kuras likumīgi dzīvo vienā ES valstī, bet ir saistītas ar kāda veida pārrobežu 
elementu. Tas ietver praktiskus jautājumus, piemēram, tādu pašu tiesību izmantošana kā ES 
valstspiederīgajiem, lai saņemtu visu nepieciešamo medicīnas aprūpi pagaidu uzturēšanās 
laikā citā dalībvalstī (tiesības apliecina ar Eiropas Veselības apdrošināšanas karti)6. 

Regula (ES) Nr. 1231/2010 piešķir ES ekskluzīvu kompetenci attiecībā uz tādu trešo valstu 
valstspiederīgo sociālā nodrošinājuma koordinācijas tiesībām, kuri atrodas pārrobežu situācijā 
ES teritorijā. Konfliktu gadījumā ES regulas prevalē pār valstu noteikumiem, kas ietverti 
divpusējos nolīgumos ar trešām valstīm. Piemēram, ja trešās valsts valstspiederīgais tiek 
nosūtīts uz ES valsti saskaņā ar noteikumiem divpusējā nolīgumā ar trešo valsti un pēc tam 
dodas strādāt uz citu dalībvalsti, Regula (ES) Nr. 1231/2010 tiks piemērota šajā otrajā 
minētajā gadījumā. Turklāt, ja trešās valsts valstspiederīgais strādā vienā vai vairākās 
dalībvalstīs pie darba devēja, kas reģistrēts ārpus ES, tiks piemēroti ES noteikumi par 
piemērojamajiem tiesību aktiem sociālā nodrošinājuma jomā7. 

1.3. Kopīgi praktiskie jautājumi un problēmas 

Ar lojālas sadarbības pienākumu LES 4. panta 3. punktā un ar LESD 351. pantu dalībvalstīm 
ir noteikts, ka jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai novērstu neatbilstību starp to nolīgumiem ar 
trešām valstīm un to pienākumiem, kas izriet no ES tiesību aktiem. Attiecībā uz nolēmuma 
Gottardo lietā un Regulas (ES) Nr. 1231/2010 ietekmi uz divpusējiem nolīgumiem 
dalībvalstīm jāstiprina sadarbība ar attiecīgām trešām valstīm, nodrošinot ES pienākumu 
izpildi. Tādēļ rodas vairākas kopīgas problēmas. 

Lai atbilstu spriedumam Gottardo lietā, divpusējie nolīgumi jāpiemēro saskaņā ar ES 
nediskriminācijas principu. Tādēļ, iespējams, būtu jāpārrunā nolīgums vai vienkārši jāpanāk 
vienošanās, ka nolīgumā tiek iekļauta klauzula par nediskrimināciju. Praksē dalībvalstīm būtu 
jāsaņem sociālās apdrošināšanas uzskaite no trešām valstīm par citu ES valstu 
valstspiederīgajiem. Tas bieži rada administratīvas un juridiskas grūtības. Galvenā problēma 

                                                 
3 Lieta C-55/00. 
4 Administratīvās komisijas sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai 2009. gada 12. jūnija 

Ieteikums Nr. P1, OV C106, 24.4.2010., 47. lpp. 
5 OV L 344, 29.12.2010., 1. lpp. Apvienotā Karaliste aizvien ir saistīta un tai jāpiemēro iepriekšējā 

Regula (EK) Nr. 859/2003. Dāniju nesaista vai tai nav jāpiemēro Regula (ES) Nr. 1231/2010 un Regula 
(EK) Nr. 859/2003. EEZ valstis un Šveice nepiemēro nevienu no šīm regulām. 

6 Regulas (EK) Nr. 883/2004 19. pants. 
7 Piemēram, sk. Regulas (EK) Nr. 987/2009 14. panta 11. punktu. 



LV 5   LV 

ir tāda, ka ES dalībvalstij ir pienākums ievērot ES tiesību aktus, savukārt trešai valstij parasti 
nav saistoša sadarbība šajos jautājumos. 

Līdzīgi jautājumi rodas, nodrošinot divpusējo nolīgumu piemērošanas veida atbilstību Regulai 
(ES) Nr. 1231/2010. Trešām valstīm jāpaskaidro, ka zināmos apstākļos divpusējos nolīgumus 
nevar piemērot, jo ES tiesību aktiem ir prioritāte. Visās dalībvalstīs ir šādas problēmas, bet 
patlaban dalībvalstīm nav kopīga mehānisma to risināšanai. Viens no iespējamiem 
vienkāršiem risinājumiem ir visos nolīgumos iekļaut klauzulu, lai konfliktu gadījumos ES 
tiesību akti būtu prioritāri pār nolīguma noteikumiem. 

Runājot par dalībvalstu galvenajām kopīgajām bažām, viena no šādām problēmām ir, kā 
pretoties spiedienam, lai panāktu piekrišanu attiecībā uz ilgākiem norīkošanas periodiem, kā 
rezultātā darba ņēmēji no trešās valsts ir atbrīvoti no iemaksu veikšanas dalībvalsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmā. Eiropas Savienībā maksimālais darba ņēmēja apdrošināšanas 
laikposms izcelsmes dalībvalstī ir divi gadi8. Tomēr darba ņēmēji, kuri norīkoti darbā ES no 
trešām valstīm, var palikt apdrošināti savā izcelsmes valstī ilgāku laiku, un šis atbrīvojums no 
saistībām Eiropas Savienībā bieži vien ir jutīgs jautājums, slēdzot mūsdienīgus divpusējus 
nolīgumus. 

Visbeidzot, vairums dalībvalstu uzskata, ka īpaši svarīgi ir iegūt datus no trešās valsts, lai 
veiktu krāpšanas apkarošanas pasākumus. ES sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumi 
ietver tiesību normas, kas ļauj dalībvalstij pieprasīt informācijas pārbaudi tai dalībvalstij, kurā 
dzīvo saņēmējs9. Tādējādi maksātājas iestādes var pārliecināties, ka, piemēram, pensijas 
saņēmējs aizvien ir dzīvs vai persona joprojām atbilst nosacījumiem invaliditātes pensijas 
saņemšanai. Šāds pārbaudes mehānisms ir iekļauts tikai dažos divpusējos nolīgumos. Daudzas 
dalībvalstis atzinīgi novērtētu efektīvas pieejas ieviešanu krāpšanas apkarošanai. 

1.4. Sadarbības stiprināšana ar trešām valstīm sociālā nodrošinājuma koordinācijas 
jomā 

– Ņemot vērā iepriekš minētos praktiskos jautājumus un problēmas, ir skaidrs, ka 
labāka sadarbība ar trešām valstīm sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā 
daudzējādā ziņā būtu izdevīga. Ja dalībvalstis sadarbojas un vajadzības gadījumā 
kopīgi rīkojas, risinot sarunas ar trešām valstīm, to pozīcijas būs stiprākas, tām būs 
labākas iespējas risināt kopīgas problēmas un kopīgi nodrošināt, lai divpusējo 
nolīgumu piemērošana atbilstu ES tiesību aktiem. Labākai sadarbībai kopumā būtu 
jāveicina ES valstu saskaņotāka vispārēja pieeja. 

– Tādēļ ir vajadzīgs ES līmeņa mehānisms, lai stiprinātu dalībvalstu sadarbību. Lai 
veicinātu šādu sadarbību, Komisija šim nolūkam atbalstīs uz rezultātiem orientētas 
dalībvalstu ekspertu darba grupas izveidošanu, kura sanāks reizi gadā. Turklāt 
Komisijai darba grupā būs iespēja dalīties ar informāciju par aktuālo situāciju 
saistībā ar sarunām par ES nolīgumiem ar trešām valstīm. Jaunais mehānisms arī 
nodrošinās savstarpēju papildināmību starp valstu divpusējo pieeju un topošo ES 
pieeju sociālā nodrošinājuma koordinēšanai ar trešām valstīm. 

                                                 
8 Regulas (EK) Nr. 883/2004 12. pants. 
9 Regulas (EK) Nr. 987/2009 5. panta 3. punkts. 
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2. KOPĪGAS ES PIEEJAS IZSTRĀDĀŠANA 

2.1. Regula (ES) Nr. 1231/10 

Ar Regulu (ES) Nr. 1231/10 piemēro ES sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumus 
likumīgi valstī dzīvojošiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri “visādā ziņā nav saistīti tikai 
ar vienu dalībvalsti”. Viens no regulas mērķiem ir lai pilsoņi tās darbības jomā var gūt labumu 
no vienlīdzīgas attieksmes principa, kas ietverts Regulas (EK) Nr. 883/2004 4. pantā. Tas 
nozīmē, ka trešās valsts valstspiederīgais pārrobežu situācijā atbilstoši Regulas (ES) 
Nr. 1231/2010 darbības jomai, kuram ir tiesības saņemt vecuma pensiju no ES valsts, saņems 
vienlīdzīgu attieksmi salīdzinājumā ar maksātājas valsts valstspiederīgajiem saistībā ar šīs 
pensijas izmaksu ārpus ES10. 

Komisija uzskata, ka vienlīdzīgas attieksmes princips efektīvi jāpiemēro attiecībā uz pensiju 
izmaksām trešā valstī. Jo svarīgāk tas ir tādēļ, ka, ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību Tiesas 
tiesu praksi, tiesības uz pensiju, kas pamatojas uz nodarbinātību, atsevišķos gadījumos var 
saistīt ar īpašumtiesībām, ko aizsargā Eiropas Cilvēktiesību konvencija11. Tādēļ Komisija 
izmantos valstu sociālā nodrošinājuma jomas ekspertu tīklu, lai vāktu informāciju par tiesību 
aktiem un citiem valsts līmeņa pasākumiem saistībā ar pensiju izmaksu trešās valstīs. Šo 
informāciju pievienos valstu sociālā nodrošinājuma profiliem Komisijas tīmekļa vietnē un to 
papildinās ar informāciju par dalībvalstu divpusējiem nolīgumiem ar trešām valstīm, arī 
izmantojot informāciju, ko snieguši sociālā nodrošinājuma jomas eksperti. 

2.2. ES migrācijas instrumentos noteiktās tiesības 

Ar ES migrācijas noteikumiem paredz standartus, kas jāņem vērā valstu sociālā 
nodrošinājuma jomas tiesību aktos attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri dzīvo 
dalībvalstī. Piemēram, ja trešo valstu valstspiederīgie piecus gadus likumīgi dzīvojuši ES 
dalībvalstī un, pieņemot, ka ir izpildīti konkrēti nosacījumi, tie iegūst tādas pašas tiesības kā 
attiecīgās valsts valstspiederīgie attiecībā uz sociālo nodrošinājumu, sociālo palīdzību un 
sociālo aizsardzību, kā noteikts valsts tiesību aktos12. Turklāt ir trīs ES direktīvas par 
migrāciju – tā sauktā Vienotās atļaujas direktīva13, tā sauktā Zilās kartes direktīva14 un 
direktīva par trešo valstu pētniekiem15, – kas dalībvalstīs uzņemtajiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, ievērojot dažus izņēmumus, garantē sociālā nodrošinājuma jomā 
vienlīdzīgu attieksmi ar tās valsts valstspiederīgajiem, kurā tie dzīvo. Šī garantija ietver 
vienlīdzīgu attieksmi saistībā ar viņu valsts pensiju tiesību pārnešanu uz trešo valsti un tā nav 

                                                 
10 Sk. Regulas (ES) Nr. 1231/2010 13. apsvērumu. 
11 ECT, Klein v Austria (App no. 57028/00), 2011. gada 3. marts. 
12 11. pants Padomes Direktīvā 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts 

pastāvīgie iedzīvotāji, OV L 16, 23.1.2004., 44. lpp.  
13 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/98/ES par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo 

valstu valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, un par 
vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi, OV L343, 
23.12.2011., 1. lpp. 

14 Padomes Direktīva 2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti 
kvalificētas nodarbinātības nolūkos, OV L 155, 18.6.2009., 17. lpp.  

15 Padomes Direktīva 2005/71/EK par īpašu procedūru trešo valstu valsts piederīgo uzņemšanai 
zinātniskās pētniecības nolūkos, OV L 289, 12.10.2005., 15. lpp.  
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atkarīga no divpusēja līguma esamības16. Komisijas priekšlikumi papildu ES direktīvām par 
migrāciju ietver līdzīgas vienlīdzīgas attieksmes klauzulas17. 

2.3. Asociācijas nolīgumi un stabilizācijas un asociācijas nolīgumi 

Parasti asociācijas nolīgumi (tostarp stabilizācijas un asociācijas nolīgumi, kas noslēgti ar 
Rietumbalkānu valstīm) ietver vairākus principus, kas regulē sociālā nodrošinājuma 
noteikumu koordināciju attiecībā uz darba ņēmējiem un to ģimenēm, kuri pārvietojas no 
vienas ES valsts uz asociēto valsti. Turklāt ar šiem nolīgumiem izveidoto asociācijas padomju 
uzdevums ir pieņemt noteikumus šo principu īstenošanai. 

Padome 2010. gada oktobrī spēra pirmo soli šajā procesā, pieņemot lēmumu par nostāju, kas 
ES jāieņem asociācijas padomēs, kas izveidotas ar nolīgumiem ar Alžīriju, Maroku, Tunisiju, 
Izraēlu, Horvātiju un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, par šo padomju 
pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju18.  

Šajos Asociācijas padomes lēmumos jāietver šādas likumīgi nodarbināto darba ņēmēju 
tiesības: vienlīdzīga attieksme pret darba ņēmējiem uzņēmējā valstī; pilnas vecuma, 
apgādnieka zaudējuma un invaliditātes pensijas un pabalstu par nelaimes gadījumiem darbā 
un arodslimībām eksports ārpus maksātājas valsts teritorijas; un vienlīdzīga attieksme pret 
likumīgi dzīvojošajiem ģimenes locekļiem. Tiesībām jābūt atzīstamām – ES darba ņēmējiem 
ir tādas pašas tiesības gan asociētajās valstīs, gan pēc to atgriešanās Eiropas Savienībā. Šo 
tiesību īstenošana nedrīkst būt atkarīga no pārvietošanās ES iekšienē. Turklāt šajos lēmumos 
jāparedz savstarpēji atzīts sadarbības pamats un pārbaudes mehānismi krāpšanas apkarošanai. 
Turpinās piemērot starp asociētajām valstīm un atsevišķām dalībvalstīm noslēgto divpusējo 
nolīgumu noteikumus, kas paredz labvēlīgāku attieksmi pret asociēto valstu vai dalībvalstu 
valstspiederīgajiem (atkarībā no apstākļiem ņemot vērā iepriekš minēto Tiesas spriedumu 
Gottardo lietā).  

Tiklīdz tiks pieņemti Asociācijas padomes lēmumi, efektīvi tiks īstenota kopējā ES pieeja 
sociālā nodrošinājuma koordinācijai, tieši skarot valstu tiesību aktus. Turpinot iesākto, 
Komisija ierosinās dažus praktiskus, administratīvus neleģislatīvus pasākumus, lai atvieglotu 
šo asociācijas lēmumu piemērošanu. Komisija palīdzēs dalībvalstīm piemērot šos lēmumus. 
Komisija organizēs ikgadējas sanāksmes, lai pārrunātu koordinācijas pasākumus ar 
asociētajām valstīm un kopumā sekmētu sadarbību. Tā cieši uzraudzīs, kā dalībvalstis 
piemēro lēmumus. 

Visbeidzot, diskusija par ES asociācijas nolīgumiem un sociālā nodrošinājuma koordināciju 
nebūtu pilnīga, ja netiktu minēts asociācijas nolīgums ar Turciju un jo īpaši 1970. gada 
papildprotokols šim nolīgumam19, kura mērķis ir pakāpeniski nodrošināt brīvu darba ņēmēju 
pārvietošanos starp Turciju un ES. Saistībā ar šo papildprotokola 39. pantā ir noteikts, ka 
Asociācijas padomei jāpieņem sociālā nodrošinājuma pasākumi attiecībā uz Turcijas darba 

                                                 
16 Šīs tiesības tiek īpaši piešķirtas ar Direktīvas 2009/50/EK 14. panta 1. punkta f) apakšpunktu, bet to var 

secināt arī no Direktīvas 2005/71/EK 12. panta c) punkta noteikumiem. 
17 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un 

uzturēšanās nosacījumiem sezonas nodarbinātības nolūkos, COM(2010) 379, galīgā redakcija. 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmuma ietvaros pārceltu trešo valstu 
valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, COM(2010) 378, galīgā redakcija. 

18 OV L306, 23.11.2010. 
19 1970. gada 23. novembra papildprotokols Nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Ekonomikas 

kopienu un Turciju, OV L293, 29.12.1972., 3. lpp. 
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ņēmējiem, kuri pārvietojas ES teritorijā. Šo noteikumu īstenoja ar Asociācijas padomes 
Lēmumu Nr. 3/8020. Lai gan nav pieņemti šā lēmuma īstenošanas pasākumi, Tiesa noteica, ka 
vienlīdzīgas attieksmes princips un klauzula par pensiju eksportu Lēmumā Nr. 3/80 ir tieši 
piemērojama21. Tādēļ saskaņā ar Tiesas praksi faktiski jau pastāv kopīga ES pieeja sociālā 
nodrošinājuma koordinācijai attiecībā uz Turcijas darba ņēmējiem ES. 

2.4. Asociācijas nolīgumu izmantošana kopējas ES pieejas turpmākai pilnveidošanai 

ES un tās dalībvalstis nav tikai uzņēmušās sociālā nodrošinājuma koordinācijas pienākumus 
attiecībā uz Turciju, bet ir noslēgušas nolīgumus ar Albāniju, Melnkalni un Sanmarīno. Šie 
noteikumi vēl nav īstenoti. Komisija uzskata, ka šajos nolīgumos iekļautie pienākumi 
jāievēro, tādēļ tā ierosinās Padomes lēmumu otro kopumu par nostāju, kāda ES jāieņem 
stabilizācijas un asociācijas, asociācijas un sadarbības padomēs attiecībā uz sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordināciju ar šīm valstīm. 

Jo īpaši attiecībā uz Turciju Komisija uzskata, ka jāveic pasākumi, lai aizstātu un atjauninātu 
Asociācijas padomes Lēmumu Nr. 3/8022. Jo vairāk tas ir nepieciešams, ņemot vērā Tiesas 
neseno spriedumu lietā C-485/07, Akdas. Komisijas jaunajā priekšlikumā asociācijas 
nolīguma sociālā nodrošinājuma aspektu īstenošanai, piemēram, tiks ņemts vērā Regulā (EK) 
Nr. 883/2004 iekļautais princips, ka “īpaši no iemaksām neatkarīgi naudas pabalsti” nav 
eksportējami.  

Attiecībā uz sarunām par jaunajiem asociāciju nolīgumiem ar trešām valstīm Komisija 
centīsies iekļaut standarta sociālā nodrošinājuma koordinēšanas klauzulu, pamatojoties uz 
vienlīdzīgas attieksmes principu, pensiju eksportu un administratīvo sadarbību. 

2.5. Jaunie ES nolīgumi sociālā nodrošinājuma jomā 

Lai ņemtu vērā globalizētā darba tirgus vajadzības, Komisija sāks diskusijas Administratīvajā 
komisijā sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai, lai apsvērtu, vai zināmos apstākļos 
dalībvalstīm varētu būt kopīgi jārīkojas sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā attiecībā uz 
iesaistīto trešo valsti. Šādu nepieciešamību var ietvert jaunā instrumentā – ES nolīgumā 
sociālā nodrošinājuma jomā. Šādi nolīgumi ļautu izmantot elastīgāku pieeju sociālā 
nodrošinājuma koordinācijā nekā iespējams saskaņā ar asociāciju nolīgumiem, un šādus 
nolīgumus varētu arī noslēgt ar trešām valstīm, ar kurām nav noslēgti asociācijas vai 
sadarbības nolīgumi. ES nolīgumu varētu noslēgt pēc vajadzības, piemēram, lai novērstu 
grūtības, kas rodas ar konkrētu trešo valsti saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1231/2010 
piemērošanu, vai lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar dubultām sociālās apdrošināšanas 
iemaksām. Šādi nolīgumi dotu iespēju iekļaut iespējamu īpašu divpusēju kārtību dalībvalsts 
un attiecīgās trešās valsts starpā, un dalībvalstīm šāda kārtība varētu nebūt obligāti jāpiemēro. 

Komisija paredz, ka šādus īpaši piemērotus nolīgumus varētu noslēgt ar dažiem ES 
stratēģiskajiem partneriem, jo īpaši ar tiem, ar kuriem ir saistīta ievērojama darbaspēka 

                                                 
20 Asociācijas padomes 1980. gada 19. septembra Lēmums Nr. 3/80 par Eiropas Kopienu dalībvalstu 

sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu Turcijas darba ņēmējiem un to ģimenes locekļiem, OV 
C110, 25.4.1983., 60. lpp. 

21 Lieta C-262/96, Sürül; Lieta C-485/07, Akdas; Sk. arī spriedumu lietā C-18/90, Kziber; C-103/94, Krid, 
par vienlīdzīgas attieksmes klauzulu sadarbības nolīgumos ar Magribas valstīm, ko tagad aizstāj ar 
asociāciju nolīgumiem. 

22 Komisija atsauks iepriekšējo priekšlikumu īstenot Asociācijas padomes Lēmumu Nr. 3/80 (COM(83) 
13). 
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pārvietošanās. Varētu arī izskatīt iespēju slēgt nolīgumu ar reģionālās integrācijas 
organizācijas valstīm. Šādu nolīgumu vispārējais mērķis būtu veicināt visaptverošu ES pieeju 
attiecībā pret iesaistīto trešo valsti. 

2.6. ES sociālā nodrošinājuma jomas ārējā profila stiprināšana 

Visbeidzot, kā uzsvērts stratēģijā “Eiropa 2020”, ir īpaši svarīgi, lai ES lūkotos uz priekšu un 
piedalītos svarīgās debatēs un darbībās saistībā ar regulatīviem jautājumiem visplašākā 
mērogā. Valstis aizvien vairāk sadarbojas pārrobežu sociālā nodrošinājuma jautājumos, tādēļ 
ES jāuzņemas vadība, ņemot vērā tās ilgstošo pieredzi sociālā nodrošinājuma koordinācijā. 
Tajā jāietver sadarbība ar citām starptautiskajām organizācijām, piemēram SDO. 2011. gada 
Starptautiskajā darba konferencē SDO dalībvalstis tika aicinātas apsvērt nolīgumu 
noslēgšanu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, kā arī piekļuvi sociālā nodrošinājuma 
tiesībām un to saglabāšanu un/vai pārvedamību migrējošiem darba ņēmējiem. Diskusijas par 
sociālo aizsardzību un sociālā nodrošinājuma koordināciju ar citiem reģioniem pasaulē kļūst 
aizvien nozīmīgākas. Tādēļ Komisija veicinās sadarbību sociālā nodrošinājuma koordinācijas 
jomā ar citām starptautiskām organizācijām un citām pasaules daļām. 

 


