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Θέμα: Αναφορά 1588/2012, του Eusebio de Blas Rivero, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα κριτήρια υπολογισμού των συντάξεων, τα οποία εισάγουν 
διακρίσεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι τα κριτήρια υπολογισμού των συντάξεων στην Ισπανία 
εισάγουν διακριτική μεταχείριση. Σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα, δίνεται μεγαλύτερο 
βάρος στις εισφορές των ατόμων κατά τα τελευταία χρόνια του επαγγελματικού τους βίου σε 
σύγκριση με τις εισφορές που γίνονται κατά τα προηγούμενα χρόνια. Ως αποτέλεσμα, ένα 
άτομο με υψηλότερες εισφορές σε απόλυτους αριθμούς, το οποίο όμως ενδεχομένως να 
έμεινε άνεργο ή να έλαβε χαμηλότερο μισθό μεταγενέστερα στον επαγγελματικό του βίο, 
πιθανόν να λάβει χαμηλότερη σύνταξη από ένα άλλο άτομο που έχει χαμηλότερες εισφορές 
σε απόλυτες τιμές, όμως οι εισφορές του κατά τα τελευταία χρόνια του επαγγελματικού του 
βίου είναι υψηλότερες. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το εν λόγω σύστημα είναι άδικο και εισάγει 
διακριτική μεταχείριση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η δημιουργία και οργάνωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι αρμοδιότητα των 
κρατών μελών. Το άρθρο 48 της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
αναθέτει στην Ένωση αρμοδιότητα συντονισμού μόνο κι όχι εναρμόνισης των κανόνων των 
κρατών μελών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των εκ του νόμου 
συντάξεων. Το άρθρο 153 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση υποστηρίζει και συμπληρώνει τη 
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δράση των κρατών μελών», μεταξύ άλλων στον τομέα της «κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων» και «τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας». Όμως στο ίδιο άρθρο τονίζεται επίσης ότι «οι διατάξεις που 
θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την αναγνωρισμένη ευχέρεια των 
κρατών μελών να καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του δικού τους συστήματος κοινωνικής 
ασφαλίσεως». Ο ευρωπαίος νομοθέτης μπορεί να ορίσει μόνο συντονιστικά μέτρα για τις 
περιπτώσεις όπου ένα άτομο υπήχθη στην περί κοινωνικής ασφάλισης νομοθεσία 
περισσότερων του ενός κρατών μελών. Τα μέτρα αυτά επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι 
κανείς δεν θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση ως προς τα ασφαλιστικά του δικαιώματα επειδή 
υπήχθη στη νομοθεσία περισσότερων του ενός κρατών μελών. Κατ’ αρχήν επομένως δεν 
ανήκει στην ΕΕ να παρεμβαίνει στην οργάνωση των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, 
μεταξύ των άλλων και ως προς τον τρόπο με τον οποίο το ύψος της σύνταξης υπολογίζεται 
για καθαρά εγχώριες υποθέσεις.

Ο ρόλος της ΕΕ στη συνταξιοδοτική πολιτική είναι να στηρίζει και να συμπληρώνει τις 
ενέργειες των κρατών μελών προωθώντας την αμοιβαία γνώση και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών. Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της Λευκής Βίβλου 
«Aτζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις" (COM(2012) 55 τελικό), 
ακολουθούν αυτό το πνεύμα, γνωστό ως "ανοικτή διαδικασία συντονισμού για τις 
συντάξεις». Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναφέρει η Λευκή Βίβλος περιορίζονται στα 
πεδία ενωσιακής αρμοδιότητας, όπως η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προσώπων.

Η γενική εποπτεία των συνταξιοδοτικών πολιτικών των κρατών μελών και των επιπτώσεών 
τους ως προς την επάρκεια και βιωσιμότητα των συντάξεων διενεργείται στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής. Η Έκθεση 
του 20121 για την Επάρκεια των Συντάξεων, από την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, 
επεσήμανε ότι, στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 2011, η Ισπανία 
ενέκρινε μια σταδιακή επέκταση σε 25 έτη της περιόδου καταβολής εισφορών που 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της σύνταξης.  Στο μέλλον, αυτή η 
μεταρρύθμιση θα καταστήσει τις συντάξεις λιγότερο εξαρτημένες από τα τελευταία χρόνια 
της σταδιοδρομίας. Αυτές οι πολιτικές επισημάνσεις όμως δεν θίγουν την ευθύνη των κρατών 
μελών να ορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές των συστημάτων τους κοινωνικής ασφάλισης κατά 
τα προβλεπόμενα στις Συνθήκες.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ισχύει για τα κράτη μέλη μόνον εκεί όπου 
αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Επομένως η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν μπορεί, ως 
θέμα αρχής, να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για να κληθεί ο Ισπανός νομοθέτης να αλλάξει 
τον τρόπο υπολογισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Συμπέρασμα
Δυνάμει των αρμοδιοτήτων που προβλέπει η ΣΛΕΕ, η Λευκή Βίβλος για επαρκείς, ασφαλείς 
και βιώσιμες συντάξεις παρουσιάζει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων αλλά όχι πρωτοβουλίες για τον τρόπο οργάνωσης των συντάξεων 

                                               
1 Έκθεση για την Επάρκεια των Συντάξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010-2050, 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
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εντός των κρατών μελών.


