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DAUGIAU INFORMACIJOS ŽR.:

JŪSŲ TEISĖ LAISVAI JUDĖTI ES

http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=25&langId=lt
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=26&langId=lt

Nuo 1968 m. kiekvienas ES darbuotojas turi teisę
dirbti kitoje valstybėje narėje ir nebūti diskriminuojamas dėl tautybės.
Pavyzdžiui:
ÎÎ

galite dirbti kitoje valstybėje narėje, joje
tuo tikslu gyventi ir pasilikti sulaukę pensijos;

ÎÎ

galite ieškoti darbo kitoje valstybėje narėje ir gauti pagalbą iš vietinių įdarbinimo
agentūrų;

ÎÎ

turite teisę į tas pačias įdarbinimo bei darbo sąlygas kaip valstybės narės, kurioje dirbate, piliečiai;

ÎÎ

jūs ir jūsų šeima naudojatės tais pačiais
socialiniais ir mokesčių pranašumais kaip
valstybės narės, kurioje dirbate, piliečiai
(pavyzdžiui, dėl studentų stipendijų);

ÎÎ

iš naujųjų valstybių narių atvykstantiems darbuotojams gali būti taikomos pereinamojo
laikotarpio priemonės.

Europos sveikatos draudimo kortelė
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=509&langId=lt
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JŪSŲ SOCIALINIO
DRAUDIMO IŠMOKŲ
UŽTIKRINIMAS

DOMITĖS JUDĖJIMU ES,
EEE IR ŠVEICARIJOJE?

Valstybės narės turi savo nacionalines socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros sistemas,
tačiau ES reglamentuose nustatomos skirtingų
sistemų koordinavimo taisyklės. Tai užtikrina,
kad iš vienos valstybės narės į kitą persikeliantys asmenys nepatirtų nepatogumų dėl socialinio draudimo ir sveikatos priežiūros.
Pavyzdžiui, kaip ES pilietis:
ÎÎ

socialinio draudimo įmokas vienu metu
mokate tik vienoje valstybėje narėje;

ÎÎ

jei dirbote daugiau kaip vienoje valstybėje
narėje (bent vienerius metus), tada apskaičiuodama jūsų senatvės pensiją kiekviena
valstybė narė turi atsižvelgti į visą jūsų
darbinę veiklą, o senatvės pensija mokama atsižvelgiant į toje šalyje esančius jūsų
draudimo dokumentus;

Kai keliaujate ES, gali kilti klausimų, pavyzdžiui:
ÎÎ
ÎÎ

Kuri valstybė narė renka mano socialinio
draudimo įmokas?
Kaip pasikeis mano senatvės pensija, jei
dirbsiu daugiau nei vienoje valstybėje
narėje?

ÎÎ

Ar galiu naudotis savo sveikatos draudimu,
kai keliauju į užsienį?

ÎÎ

Esu darbuotojas. Ar turiu teisę į tas pačias
išmokas kaip šios valstybės narės piliečiai? Ar mano vaikai gali gauti tokias pačias stipendijas kaip šios valstybės narės
studentai?

ÎÎ

Ar galiu vykti į kitą valstybę narę ieškoti
darbo?

GERESNIS SOCIALINIO
DRAUDIMO KOORDINAVIMAS
SIEKIANT JUMS PADĖTI

ÎÎ

ÎÎ

jei esate apdraustas savo šalyje, keliaujant
po bet kurią iš 31 Europos šalies su ESDK
(Europos sveikatos draudimo kortele) jums
bus teikiamos reikiamos sveikatos priežiūros paslaugos;
jei į kitą valstybę narę vykstate ieškoti darbo, šalis, kurioje paskutinį kartą dirbote,
turi bent tris mėnesius mokėti jums bedarbio pašalpą kitoje šalyje.

2010 m. pradžioje įsigalios naujas patobulintas
koordinavimo taisyklių rinkinys, užtikrinantis
jūsų socialinio draudimo ir sveikatos priežiūros
teises keliaujant ES, EEE ir Šveicarijoje.
Pagrindiniai koordinavimo principai išlieka nepakitę, bet naujos taisyklės:
ÎÎ

išplės teises, kurioms taikoma koordinavimo
sistema;

ÎÎ

įpareigos nacionalines socialinio draudimo
institucijas informuoti ir padėti piliečiams
rūpintis savo teisėmis pagal koordinavimo
sistemą ; ir

ÎÎ

patobulins koordinavimą tarp valstybių
narių, pritaikius elektroninį keitimąsi informacija, kad būtų galima greičiau, teisingiau ir efektyviau priimti sprendimus
bei išmokėti išmokas.

