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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1588/2012, внесена от Еусебио де Бла Риверо, с испанско 
гражданство, относно дискриминационните критерии, използвани 
при изчисляването на пенсии в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда факта, че критериите, използвани при изчисляването 
на пенсии в Испания, са дискриминационни. Съгласно настоящата система се отдава 
по-голямо значение на вноските, направени от лицата през последните им години на 
заетост, отколкото на вноските, направени през ранните им години на заетост. В 
резултат на това, лице с по-голям принос в абсолютно изражение, което обаче може да 
е било обект на безработица или по-ниско заплащане по-късно през годините си на 
заетост, вероятно ще получи по-ниска пенсия, отколкото друго лице с по-малък принос 
в абсолютно изражение, което обаче е допринесло с по-големи вноски в по-късен етап 
от годините си на заетост. Вносителят на петицията счита, че тази система е 
несправедлива и дискриминационна.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22.05.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28.08.13

Създаването и организацията на пенсионните системи е от компетенцията на 
държавите членки.  Член 48 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС)  предоставя на Съюза единствено правомощия за координация, а не за 
хармонизиране на правилата на държавите членки в областта на социалната сигурност, 
включително законоустановените пенсии .  Член 153 от ДФЕС, гласи, че „Съюзът 
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подкрепя и допълва дейностите на държавите членки“ в области като „социална 
сигурност и социална закрила на работниците“ и „модернизация на системите за 
социална закрила“. В този член обаче също така се подчертава, че „разпоредбите, 
приети в съответствие с настоящия член, не засягат правото на държавите-членки да 
определят основните принципи на техните системи за социална сигурност“. 
Законодателят на Съюза може да предвиди единствено мерките за координиране за тези 
случаи, в които дадено лице е било обект на социално-осигурителното законодателство 
на повече от една държава членка.  Тези мерки имат за цел да се гарантира, че никой не 
е в неравностойно положение по отношение на своите социалноосигурителни права, 
тъй като е бил обект на законодателството на повече от една държава членка.  
Следователно по принцип намесата в организацията на националните пенсионни 
системи, включително начинът, по който се изчисляват пенсиите в чисто вътрешни 
дела, не попада сферата на правомощията на ЕС.

Ролята на ЕС в политиката в областта на пенсиите е да подкрепя и допълва дейностите 
на държавите членки чрез засилване на взаимното обучение и обмена на най-добри 
практики.  Политическите инициативи на Комисията, включително Бялата книга, 
озаглавена "Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии„(COM (2012) 55 
окончателен), следват този подход, известен като „отворен метод на координация“.  
Законодателните инициативи, посочени в Бялата книга, са ограничени до области от 
компетентността на ЕС, като например улесняването на свободното движение на хора.

Общият мониторинг на пенсионните политики на държавите членки и тяхното 
въздействие върху адекватността и устойчивостта на пенсиите се извършва в рамките 
на Комитета за социална закрила и Комитета за икономическа политика. В доклада за 
адекватността на пенсиите за 2012 г.1, изготвен от Комитета за социална закрила, се 
отбелязва, че, като част от пенсионната реформа за 2011 г .  Испания е приела 
постепенно увеличаване на осигурителния стаж, което се отчита при изчисляването на 
пенсионните обезщетения до 25 години. В бъдеще тази реформа ще направи пенсиите 
по-малко зависими от последните години на професионалната кариера.  Тези 
констатации по отношение на политиките обаче не засягат правото на държавите 
членки да определят основните принципи на своите системи за социална сигурност, 
както е предвидено в Договорите.

И накрая, Хартата на основните права на ЕС се прилага за държавите членки 
единствено когато те прилагат правото на Съюза. Следователно не може да се очаква 
по принцип правото на ЕС изисква от испанския законодателя да променя методите на 
изчисляването на пенсионните права.

Заключение
С оглед на компетенциите, предоставени от ДФЕС, Бялата книга за адекватни, сигурни 
и устойчиви пенсии представя инициативи за улесняване на свободното движение на 
хора, но не и инициативи за организацията на пенсиите в рамките на държавите членки.

                                               
1 Адекватност на пенсиите в Европейския съюз за периода 2010-2050 г., 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
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