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Propozycja nowelizacji europejskiego prawodawstwa dotyczącego koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego: analiza krytyczna szczególnie 

skoncentrowana na Belgii. 

 

Unia Europejska ustanawia wspólne zasady koordynacji ochrony praw do zabezpieczenia 

społecznego jej obywateli, przemieszczających się na jej terenie, w oparciu o cztery zasady: 

równości traktowania, stosowania jednolitego prawodawstwa, prawo do eksportu świadczeń 

oraz sumowania okresów ubezpieczenia. Tak więc możliwe są różne formy mobilności 

pracowników wewnątrz Unii. Możliwa jest migracja z jednego państwa członkowskiego                     

do innego, gdy jest się w wieku umożliwiającym pracę zawodową lub posiadanie 

ubezpieczenia społecznego w innym państwie członkowskim niż to, w którym się pracuje. 

Mobilność wewnątrz Unii Europejskiej może dotyczyć także obywateli, którzy przemieszczają 

się w związku z przejściem na emeryturę lub z powodów turystycznych. Dlatego też przepisy 

te mają szeroki podmiotowy zakres stosowania. Zakres przedmiotowy rozporządzenia,                          

a mianowicie ograniczająca lista ryzyk społecznych, o których mowa w artykule 3 

rozporządzenia głównego, opiera się na konwencji nr 102 dotyczącej minimalnych standardów 

zabezpieczenia społecznego Międzynarodowej Organizacji Pracy. W 2006 r. Komisja 

Europejska przedstawiła projekt nowelizacji rozporządzenia UE w sprawie koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego. Propozycja jest częścią ogłoszonego pakietu 

"mobilność pracowników", którego propozycję zmiany złożono dopiero w 2016 r. Główny 

wysiłek propozycji Komisji dotyczącej zmiany rozporządzenia polega na zapewnieniu 

równomiernej dystrybucji obciążeń finansowych między państwami członkowskimi,                                  

w odniesieniu do propozycji dotyczącej pracowników przygranicznych, którzy stracili pracę, 

sumowania okresów w przypadku bezrobocia i eksportu zasiłków rodzinnych. Jednocześnie 

proponuje się monitorowanie mobilności "uczciwego" zatrudnienia wewnątrz UE, a nawet 

wspiera propozycję rozszerzenia eksportu zasiłków dla bezrobotnych oraz wzmocnienia 

kontroli nad oszustwami i uchybieniami. Propozycja idzie jeszcze dalej w celu ograniczenia 

ryzyka "turystyki socjalnej". Stanowi również odpowiedź na niektóre skargi państw. W tym 

kontekście ważne jest, aby propozycja zmiany rozporządzenia była rozpatrywana łącznie                      



z proponowaną zmianą dyrektywy w sprawie delegowania pracowników i wprowadzeniem                 

w życie dyrektywy wykonawczej (dyrektywa 2014/67 / UE). 


