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Ref.: Petiția nr. 1588/2012, adresată de Eusebio de Blas Rivero, de cetățenie 
spaniolă, privind criteriile discriminatorii utilizate pentru a calcula 
indemnizațiile de pensie în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că criteriile utilizate pentru calcularea indemnizațiilor de pensie în 
Spania sunt discriminatorii. În conformitate cu sistemul actual, contribuțiile persoanelor fizice 
din ultimii ani ai vieții lor profesionale au o pondere mai mare decât contribuțiile din anii 
anteriori. Drept urmare, o persoană fizică care a contribuit mai mult în termeni absoluți, dar 
care ar fi putut fi șomeră sau ar fi putut primi un salariu mai mic în ultimii ani ai vieții sale 
profesionale, este posibil să primească o indemnizație de pensie mai mică decât o altă 
persoană care a contribuit mai puțin în termeni absoluți, dar care a contribuit mai mult în 
ultimii ani ai vieții profesionale. Petiționarul consideră că sistemul este nedrept și 
discriminatoriu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Constituirea și organizarea sistemelor de pensii reprezintă o competență a statelor membre.  
Articolul 48 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) conferă Uniunii doar 
competența de a coordona, nu și de a armoniza, normele naționale în domeniul securității 
sociale, inclusiv al pensiilor legale. Articolul 153 din TFUE prevede că „Uniunea susține și 
completează activitățile statelor membre” printre altele în domeniul „securității sociale și 
protecției sociale a lucrătorilor” și al „modernizării sistemelor de protecție socială”. Pe de altă 
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parte, același articol subliniază de asemenea că „dispozițiile adoptate în temeiul prezentului 
articol nu aduc atingere dreptului recunoscut al statelor membre de a-și defini principiile 
fundamentale ale sistemului lor de securitate socială”. Legiuitorul Uniunii poate asigura doar 
coordonarea măsurilor destinate situațiilor în care unei persoane i se aplică legislația privind 
securitatea socială din mai multe state membre. Astfel de măsuri urmăresc să asigure faptul că 
nicio persoană nu este dezavantajată în ceea ce privește drepturile sale de securitate socială ca 
urmare a faptului că i se aplică legislația din mai multe state membre. Prin urmare, UE nu 
poate interveni în principiu în organizarea sistemelor naționale de pensii și nici în modul în 
care prestațiile de pensii sunt calculate în situații pur naționale. 

Rolul UE în cadrul politicii privind pensiile este acela de a sprijini și completa activitățile 
statelor membre prin consolidarea transferului reciproc de cunoștințe și a schimbului de cele 
mai bune practici. Inițiativele Comisiei privind politicile, inclusiv Cartea albă intitulată „O 
agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile”(COM(2012)55), se încadrează în această 
abordare, cunoscută sub denumirea de „metoda deschisă de coordonare”. Inițiativele 
legislative menționate în Cartea albă se limitează la domeniile de competență ale UE, precum 
facilitarea liberei circulații a persoanelor.

Monitorizarea generală a politicilor statelor membre privind pensiile și impactul acestora 
asupra caracterului adecvat și viabilității pensiilor se realizează în cadrul Comitetului pentru 
protecție socială și al Comitetului pentru politică economică. Raportul privind caracterul 
adecvat al pensiilor în 20121 al Comitetului pentru protecție socială prevedea că, în cadrul 
reformei sale din 2011 privind pensiile, Spania a adoptat o creștere progresivă a perioadei de 
contribuții luată în considerare pentru calcularea indemnizațiilor de pensie până la 25 de ani. 
Pe viitor, această reformă urmărește ca pensiile să devină mai puțin dependente de ultimii ani 
de carieră. Totuși, aceste observații privind politicile nu aduc atingere responsabilității statelor 
membre de a defini principiile fundamentale ale sistemele lor de securitate socială, astfel cum 
se prevede în tratate.

În sfârșit, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se aplică statelor membre doar 
în cazurile în care acestea aplică dreptul Uniunii. Prin urmare, nu se poate invoca în principiu 
dreptul Uniunii pentru a solicita legiuitorului spaniol schimbarea modului în care se 
calculează drepturile de pensie.

Concluzie
Având în vedere competențele conferite de TFUE, Cartea albă privind pensiile adecvate, 
sigure și viabile prezintă inițiative vizând facilitarea liberei circulații a persoanelor, însă nu și 
inițiative referitoare la organizarea sistemelor de pensii în cadrul statelor membre.

                                               
1 Caracterul adecvat al pensiilor în Uniunea Europeană 2010-2050, 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en


