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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad pensijų išmokoms apskaičiuoti naudojami kriterijai 
Ispanijoje yra diskriminacinio pobūdžio. Remiantis dabartine sistema, paskutiniais profesinio 
gyvenimo metais pavienių asmenų mokėtos įmokos turi daugiau reikšmės nei ankstesniais 
metais mokėtos įmokos. Todėl asmuo, kuris apskritai sumokėjo daugiau įmokų, tačiau kuris 
vėlesniu savo profesinio gyvenimo etapu galbūt nedirbo arba gavo mažesnį atlyginimą, 
veikiausiai gaus mažesnes pensijos išmokas nei kitas asmuo, kuris apskritai sumokėjo mažiau 
įmokų, tačiau vėlesniu gyvenimo etapu mokėjo didesnes įmokas. Peticijos pateikėjo teigimu, 
ši sistema neteisinga ir diskriminacinė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Pensijų sistemų sukūrimas ir organizavimas priklauso valstybių narių kompetencijai. 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 48 straipsnyje Sąjungai suteikiama 
kompetencija tik koordinuoti, o ne derinti, valstybių narių teisės normas socialinės apsaugos 
srityje, įskaitant įstatymu numatytas pensijas. SESV 153 straipsnyje nustatyta, kad „Sąjunga 
remia ir papildo valstybių narių veiklą“, inter alia, „darbuotojų socialinio draudimo ir 
socialinės apsaugos“ ir „socialinės apsaugos sistemų modernizavimo“ srityse. Tačiau šiame 
straipsnyje taip pat pabrėžiama, kad „pagal šį straipsnį priimtos nuostatos neturi įtakos 
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valstybių narių teisei nustatyti pagrindinius savo socialinio draudimo sistemų principus“. 
Sąjungos teisės aktų leidėjas koordinavimo priemones gali numatyti tik tais atvejais, kai 
asmeniui taikoma daugiau nei vienos valstybės narės socialinio draudimo teisės aktai. 
Tokiomis priemonėmis siekiama užtikrinti, kad niekas neatsidurtų blogesnėje padėtyje savo 
teisių į socialinio draudimo išmokas atžvilgiu dėl to, kad jam taikoma daugiau nei vienos 
valstybės narės teisės aktai. Todėl iš esmės ES neturi teisės kištis į nacionalinių pensijų 
sistemų organizavimą, įskaitant ir būdą, kuriuo pensijų išmokos apskaičiuojamos tik su šalies 
vidaus reglamentavimu susijusiais atvejais.

ES vaidmuo pensijų politikoje – remti ir papildyti valstybių narių veiklą stiprinant tarpusavio 
mokymąsi ir keitimąsi geriausia patirtimi. Šiuo požiūriu, žinomu kaip „atvirasis koordinavimo 
metodas“, vadovaujamasi Komisijos politikos iniciatyvose, įskaitant baltąją knygą 
„Adekvačių, saugių ir tvarių pensijų darbotvarkė“ (COM(2012) 55 final). Baltojoje knygoje 
nurodytos teisėkūros iniciatyvos patenka tik į ES kompetencijos sritį, pvz., sudaryti geresnes 
laisvo asmenų judėjimo sąlygas.

Bendra valstybių narių pensijų politikos priemonių ir jų poveikio pensijų adekvatumui ir 
tvarumui kontrolė vykdoma pasitelkiant Socialinės apsaugos komitetą ir Ekonominės 
politikos komitetą. Socialinės apsaugos komiteto 2012 m. Pensijų adekvatumo ataskaitoje1

pažymima, kad vykdydama 2011 m. pensijų reformą Ispanija patvirtino laipsnišką įmokų 
mokėjimo laikotarpio, į kurį atsižvelgiama skaičiuojant pensijų išmokas, ilginimą iki 25 metų. 
Ateityje šia reforma bus pasiekta, kad pensijos būtų mažiau priklausomos nuo paskutinių 
kelerių karjeros metų. Tačiau šios politinio pobūdžio pastabos neturi įtakos valstybių narių 
pareigai nustatyti pagrindinius savo socialinio draudimo sistemų principus, kaip įtvirtinta 
Sutartyse.

Galiausiai ES pagrindinių teisių chartija valstybėms narėms taikoma tik tada, kai jos 
įgyvendina Sąjungos teisę. Taigi, prašant Ispanijos teisės aktų leidėjo pakeisti pensijų išmokų 
apskaičiavimo tvarką remtis ES teise iš esmės negalima.

Išvada
Atsižvelgiant į SESV suteiktas kompetencijos sritis, Baltojoje knygoje dėl adekvačių, saugių
ir tvarių pensijų darbotvarkės pateikiamos iniciatyvos, kuriomis sudaromos geresnės laisvo 
asmenų judėjimo sąlygos, tačiau pensijų sistemų organizavimo valstybėse narėse iniciatyvų 
nepateikiama“.

                                               
1 Pensijų adekvatumas Europos Sąjungoje 2010–2050 m., 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en


