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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1588/2012, którą złożył Eusebio de Blas Rivero (Hiszpania), 
w sprawie dyskryminujących kryteriów stosowanych do obliczania 
wysokości świadczeń emerytalnych w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza, że kryteria stosowane do obliczania świadczeń emerytalnych 
w Hiszpanii są dyskryminujące. W obecnym kształcie systemu składkom wnoszonym przez 
osoby pracujące w późniejszych latach pracy przypisywana jest większa waga niż składkom 
wnoszonym we wcześniejszych latach. W rezultacie osoba, której suma składek była ogólnie 
wyższa, a która była bezrobotna lub miała niższe zarobki w późniejszym okresie życia 
zawodowego, prawdopodobnie otrzyma niższe świadczenia emerytalne niż osoba, której 
suma składek jest ogólnie niższa, a która wnosiła wyższe składki w późniejszym okresie 
życia. Składający petycję uważa system za niesprawiedliwy i dyskryminujący.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Ustanowienie i organizacja systemów emerytalnych należy do kompetencji państw 
członkowskich. Art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) nadaje Unii 
jedynie kompetencje w zakresie koordynacji, a nie harmonizacji, przepisów państw 
członkowskich w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, w tym emerytur ustawowych. W 
myśl art. 153 TFUE „Unia wspiera i uzupełnia działania Państw Członkowskich”, między 
innymi w dziedzinie „zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników” oraz 
„modernizacji systemów ochrony socjalnej”. W artykule tym podkreślono jednak również, że 
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„przepisy uchwalone na mocy niniejszego artykułu nie naruszają prawa Państw 
Członkowskich do określenia podstawowych zasad ich systemów zabezpieczenia 
społecznego”. Prawodawca unijny może przewidzieć jedynie środki koordynujące w tych 
przypadkach, w których dana osoba podlegała przepisom dotyczącym zabezpieczenia 
społecznego więcej niż jednego państwa członkowskiego. Środki takie mają na celu 
zapewnienie sytuacji, w której żadna osoba nie zostanie poszkodowana w odniesieniu do 
swoich praw do zabezpieczenia społecznego ze względu na to, że podlegała przepisom więcej 
niż jednego państwa członkowskiego. Zatem co do zasady UE nie wpływa na organizację 
krajowych systemów emerytalnych, co dotyczy także sposobu obliczania świadczeń 
emerytalnych w przypadkach o charakterze wyłącznie krajowym.

Rolą UE w polityce emerytalnej jest wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich 
poprzez ułatwienie wzajemnego uczenia się i wymiany najlepszych praktyk. Inicjatywy 
polityczne Komisji, w tym biała księga pt. „Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych 
i stabilnych emerytur” (COM(2012)0055 final), są zgodne z tym podejściem, zwanym 
„otwartą metodą koordynacji”. Inicjatywy ustawodawcze, o których mowa we 
wspomnianej białej księdze ograniczają się do obszarów kompetencji Unii, takich jak 
ułatwianie swobodnego przepływu osób.

Ogólne monitorowanie polityk emerytalnych państw członkowskich i ich wpływu na 
adekwatność i stabilność emerytur odbywa się w ramach Komitetu Ochrony Socjalnej 
i Komitetu Polityki Gospodarczej. W sprawozdaniu Komitetu Ochrony Socjalnej na temat 
adekwatności emerytur za 2012 r.1 zwrócono uwagę, że w ramach reformy emerytalnej 
z 2011 r. Hiszpania przyjęła stopniowe wydłużenie okresu składkowego uwzględnianego przy 
obliczaniu świadczeń emerytalnych do 25 lat. W przyszłości reforma ta sprawi, że emerytury 
będą w mniejszym stopniu zależeć od ostatnich lat życia zawodowego. Uwagi dotyczące 
polityki nie umniejszają jednak odpowiedzialności państw członkowskich za określenie 
podstawowych zasad ich systemów zabezpieczenia społecznego, jak określono w Traktatach.

Ponadto Karta praw podstawowych Unii Europejskiej ma zastosowanie do państw 
członkowskich jedynie wtedy, gdy wdrażają one prawo Unii. Co do zasady nie można 
powoływać się na prawo UE, aby zażądać od ustawodawcy hiszpańskiego zmiany obliczania 
uprawnień emerytalnych.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę kompetencje nadane przez TFUE, w białej księdze dotyczącej 
adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur przedstawiono inicjatywy ułatwiające 
swobodny przepływ osób, lecz nie inicjatywy dotyczące organizacji emerytur w państwach 
członkowskich.

                                               
1Adekwatność emerytur w Unii Europejskiej na lata 2010–2050, 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en. 


