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Temats: Lūgumraksts Nr. 1588/2012, ko iesniedza Spānijas pilsonis Eusebio de 
Blas Rivero, par diskriminējošiem kritērijiem, kas tiek izmantoti pensiju 
aprēķināšanai Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka kritēriji, kas tiek izmantoti pensiju aprēķināšanai Spānijā, 
ir diskriminējoši. Saskaņā ar pašlaik spēkā esošo sistēmu maksājumiem, kurus personas ir 
veikušas pēdējo darba gadu laikā, tiek piešķirta lielāka nozīme nekā iepriekšējos gados 
veiktajiem maksājumiem. Tā rezultātā persona, kura ir veikusi lielākus maksājumus absolūtā 
izteiksmē, bet darba vēlākajos gados ir bijusi bez darba vai saņēmusi mazāku algu, domājams, 
saņems mazāku pensiju nekā cita persona, kura ir veikusi mazākus maksājumus absolūtā 
izteiksmē, bet kuras maksājumi vēlākos dzīves gados ir bijuši lielāki. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šī sistēma ir netaisnīga un diskriminējoša.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Pensiju sistēmas izveide un organizācija ir dalībvalstu kompetencē. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 48. pantā Savienībai piešķirtas pilnvaras tikai koordinēt, nevis 
saskaņot dalībvalstu noteikumus sociālā nodrošinājuma jomā, tostarp attiecībā uz likumā 
noteiktām pensijām. LESD 153. pantā noteikts, ka „Savienība atbalsta un papildina 
dalībvalstu darbību” cita starpā „darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma un sociālās 
aizsardzības” jomā un „sociālās aizsardzības sistēmu piemērošanā mūsdienu prasībām”. 
Tomēr šajā pašā pantā arī uzsvērts, ka „noteikumi, kas pieņemti atbilstīgi šim pantam, 
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neietekmē dalībvalstu tiesības definēt savu sociālā nodrošinājuma sistēmu pamatprincipus”. 
Savienības likumdevējs var veikt tikai koordinēšanas pasākumus gadījumos, kad personai 
piemērojami vairāk nekā vienas dalībvalsts tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā. Šādu 
pasākumu mērķis ir nodrošināt, ka neviena persona neatrodas sliktākā stāvoklī attiecībā uz tās 
sociālā nodrošinājuma tiesībām tāpēc, ka tai piemērojami vairāk nekā vienas dalībvalsts 
tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā. Tāpēc būtībā ES nav pilnvaru iejaukties valstu 
pensiju sistēmās, tostarp attiecībā uz veidu, kādā pensijas tiek aprēķinātas valsts līmenī.

ES pensiju politikas uzdevums ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu darbību, uzlabojot 
abpusēju pieredzes un labas prakses apmaiņu. Komisijas politikas iniciatīvas, tostarp Baltā 
grāmata „Atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programma” (COM(2012)0055 final), atbilst 
šai pieejai, kas pazīstama kā „atklāta koordinēšanas metode”. Baltajā grāmatā minētās 
likumdošanas iniciatīvas darbojas tikai ES pilnvaru jomās, piemēram, cilvēku pārvietošanās 
brīvības sekmēšanā.

Dalībvalstu pensiju politika un tās ietekme uz pensiju atbilstīgumu un noturību vispārīgi tiek 
uzraudzīta Sociālās aizsardzības komitejas un Ekonomikas politikas komitejas ietvaros. 
Sociālās aizsardzības komitejas 2012. gada ziņojumā par pensiju atbilstīgumu1 norādīts, ka 
Spānija 2011. gada pensiju reformas ietvaros ir izlēmusi pakāpeniski pagarināt līdz 25 gadiem 
iemaksu periodu, kas tiek ņemts vērā pensijas aprēķinā. Nākotnē šī reforma nodrošinātu, ka 
pensijas ir mazāk atkarīgas no pēdējiem karjeras gadiem. Tomēr šie politikas apsvērumi 
neietekmē dalībvalstu atbildību formulēt to sociālā nodrošinājuma sistēmu pamatprincipus, kā 
noteikts līgumos.

Visbeidzot, ES Pamattiesību hartu piemēro dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības 
tiesību aktus. Tādējādi ar ES tiesību aktiem būtībā nevar pieprasīt, lai Spānijas likumdevējs 
mainītu pensiju aprēķina veidu.

Secinājums
Ņemot vērā ar LESD piešķirtās pilnvaras, Baltajā grāmatā par atbilstīgām, drošām un 
noturīgām pensijām ir izklāstītas iniciatīvas, kas veicina cilvēku pārvietošanās brīvību, bet ne 
iniciatīvas dalībvalstu pensiju sistēmu organizēšanai.

                                               
1 Pensiju atbilstīgums Eiropas Savienībā, 2010.–2050. gads, 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en


