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JŪSU TIESĪBAS BRĪVI
PĀRVIETOTIES ES TERITORIJĀ
Kopš 1968. gada ikvienam darba ņēmējam ES teritorijā ir tiesības strādāt citā dalībvalstī, nesaskaroties ar diskrimināciju nacionalitātes dēļ.
Piemēram:
ÎÎ

varat strādāt citā dalībvalstī, uzturēties attiecīgajā valstī šajā nolūkā un palikt tur uz
dzīvi pēc došanās pensijā;

ÎÎ

varat meklēt darbu citā dalībvalstī un
saņemt attiecīgu palīdzību vietējos nodarbinātības birojos;

ÎÎ

jums ir tiesības uz tādu pašu nodarbinātību
un tādiem pašiem darba apstākļiem, kādi ir
attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem;

ÎÎ

jums un jūsu ģimenei ir tiesības saņemt
tādus pašus nodokļu atvieglojumus kā attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem, piemēram,
attiecībā uz studentu stipendijām;

ÎÎ

uz darba ņēmējiem, kas ierodas no jaunajām
dalībvalstīm, un viņu ģimenes locekļiem var
attiekties pagaidu vienošanās.

http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=25&langId=lv
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=26&langId=lv
Eiropas veselības apdrošināšanas karte
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=509&langId=lv

VAI PĀRCEĻATIES
UZ DZĪVI EIROPAS
SAVIENĪBAS, EIROPAS
EKONOMIKAS ZONAS VAI
ŠVEICES TERITORIJĀ?

Europe Direct
http://ec.europa.eu/europedirect

UZZINIET SAVAS
TIESĪBAS!
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Eiropas Komisija

SOCIĀLĀS DROŠĪBAS
PABALSTU
NODROŠINĀŠANA

VĒLATIES UZZINĀT PAR
PĀRCELŠANOS UZ DZĪVI ES,
EEZ UN ŠVEICĒ?

Katrā dalībvalstī darbojas cita valsts sociālās
drošības un veselības aprūpes shēma, taču ES
tiesību akti nosaka dažādu shēmu koordinēšanas noteikumus. Šādiem cilvēkiem, kas pārceļas
uz dzīvi citā dalībvalstī, nav jāsaskaras ar neizdevīgiem noteikumiem sociālās drošības un veselības aprūpes jomā.
Piemēram, kā ES pilsonis:

Pārceļoties uz dzīvi ES teritorijā, jums var rasties
dažādi jautājumi.
Piemēram:
ÎÎ

Kura dalībvalsts iekasē manas sociālās
drošības iemaksas?

ÎÎ

Kas notiek ar manu vecuma pensiju, ja
esmu strādājis vairākās dalībvalstīs?

ÎÎ

Vai drīkstu izmantot savu veselības apdrošināšanu, ceļojot uz ārzemēm?

ÎÎ

Esmu darba ņēmējs. Vai man ir tiesības saņemt tādus pašus pabalstus kā attiecīgās
dalībvalsts pilsoņiem? Vai mani bērni var
saņemt tādas pašas studentu stipendijas
kā attiecīgās dalībvalsts pilsoņu bērni?

ÎÎ

Vai es drīkstu darba meklējumos doties uz
citu dalībvalsti?

ÎÎ

sociālās apdrošināšanas iemaksas jūs vienlaicīgi veicat tikai vienā dalībvalstī;

ÎÎ

ja esat strādājis vairākās dalībvalstīs (vismaz vienu gadu), tad, aprēķinot jūsu vecuma pensiju, katrai dalībvalstij jāņem vērā
visa jūsu darba dzīve un jāmaksā vecuma
pensija atbilstoši jūsu apdrošināšanas ierakstam attiecīgajā valstī;

ÎÎ

ja esat apdrošināts savā pastāvīgajā dzīves
vietā, jums tiek nodrošināta nepieciešamā
veselības aprūpe ceļošanas laikā jebkurā
no 31 Eiropas valsts ar jūsu EVAK (Eiropas
veselības apdrošināšanas karte);

ÎÎ

ja dodaties darba meklējumos uz citu dalībvalsti, pēdējai valstij, kurā bijāt nodarbināts, ir jāizmaksā jūsu bezdarbnieka pabalsts vismaz trīs mēnešus, kad atrodaties
citā valstī.

LABĀKA SOCIĀLĀ DROŠĪBAS
KOORDINĒŠANA,
LAI JUMS PALĪDZĒTU
2010. gada sākumā stāsies spēkā jauns uzlabots koordinēšanas noteikumu kopums, kas
nodrošinās jūsu sociālās drošības un veselības
aprūpes tiesības, pārceļoties uz dzīvi ES, EEZ
vai Šveicē.
Koordinēšanas pamatprincipi nemainīsies, taču
jaunie noteikumi:
ÎÎ

paplašinās koordinēšanas sistēmā ietilpstošo tiesību klāstu;

ÎÎ

noteiks jaunu pienākumu sociālās drošības
iestādēm, lai informētu un palīdzētu pilsoņiem saistībā ar viņu tiesībām atbilstoši koordinēšanas sistēmai;

ÎÎ

uzlabos koordinēšanu, izmantojot elektronisko informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, kas ļaus ātrāk, objektīvāk un
efektīvāk pieņemt lēmumus un veikt maksājumus.

