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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1588/2012, ktorú predložil Eusebio de Blas Rivero (španielsky 
štátny príslušník), o diskriminačných kritériách pri výpočte 
dôchodkových dávok v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že kritériá pri výpočte dôchodkových dávok v Španielsku sú 
diskriminačné. Podľa súčasného systému majú príspevky jednotlivcov počas neskorších rokov 
ich pracovného života vyššie zaťaženie ako príspevky počas skorších rokov. V dôsledku toho 
je pravdepodobné, že jednotlivec, ktorý v absolútnom vyjadrení prispieval viac, ale ktorý 
mohol byť v neskorších rokoch pracovného života nezamestnaný alebo poberať nižší plat, 
dostane nižší dôchodok, ako iný jednotlivec, ktorý v absolútnom vyjadrení prispieval menej, 
ale ktorý platil vyššie príspevky v neskorších rokoch života. Predkladateľ petície tvrdí, že 
tento systém je nespravodlivý a diskriminačný.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. augusta 2013

Zriadenie a organizácia dôchodkových systémov patrí do kompetencií členských štátov.
V článku 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ) sa na Úniu presúva len kompetencia 
koordinácie pravidiel členských štátov v oblasti sociálneho zabezpečenia vrátane zákonných 
dôchodkov, nie ich harmonizácie. V článku 153 ZFEÚ sa uvádza, že „Únia podporuje 
a dopĺňa činnosti členských štátov“ okrem iného aj v týchto oblastiach: „sociálne 
zabezpečenie a sociálna ochrana pracovníkov“ a „modernizácia systémov sociálnej ochrany“.
V tom istom článku sa však takisto zdôrazňuje, že „ustanoveniami prijatými podľa tohto 
článku nie je dotknuté právo členských štátov definovať základné zásady svojich systémov 
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sociálneho zabezpečenia“. Zákonodarca Únie môže presadzovať opatrenia koordinácie 
v takých prípadoch, v ktorých osoba podlieha právnym predpisom v oblasti sociálneho 
zabezpečenia viac ako jedného členského štátu. Cieľom takýchto opatrení je zabezpečiť, aby 
nebol nikto znevýhodnený, pokiaľ ide o jeho práva na sociálne zabezpečenie z dôvodu, že sa 
na neho vzťahujú právne predpisy viac ako jedného štátu. V zásade teda EÚ nemôže 
zasahovať do organizácie národných dôchodkových systémov vrátane spôsobu, akým sa 
dôchodky počítajú vo výlučne vnútroštátnych prípadoch.

Úlohou EÚ v oblasti dôchodkovej politiky je podporovať a dopĺňať činnosti členských štátov, 
a to podporovaním vzájomného učenia a výmeny najlepších postupov. V politických 
iniciatívach Komisie vrátane bielej knihy s názvom Program pre primerané, bezpečné 
a udržateľné dôchodky (COM(2012)055 final) sa tento prístup známy ako „otvorená metóda 
koordinácie“ dodržiava. Legislatívne iniciatívy uvedené v bielej knihe sa pridelili do oblastí 
kompetencií EÚ, ako je napríklad umožňovanie voľného pohybu osôb.

Všeobecné monitorovanie dôchodkových politík členských štátov a ich vplyvov na 
primeranosť a udržateľnosť dôchodkov má na starosti Výbor pre sociálnu ochranu a Výbor 
pre hospodársku politiku. V správe o primeranosti dôchodkov za rok 20121 vypracovanej 
Výborom pre sociálnu ochranu sa uvádza, že v rámci dôchodkovej reformy z roku 2011 
Španielsko prijalo postupné zvýšenie obdobia prispievania pri zohľadnení výpočtu 
dôchodkových dávok na 25 rokov. V budúcnosti budú v dôsledku tejto reformy dôchodky 
menej závislé od posledných rokov kariéry. Tieto politické pripomienky sa však nedotýkajú 
zodpovednosti členských štátov vymedziť základné zásady svojich systémov sociálneho 
zabezpečenia, ako sa ustanovuje v zmluvách.

Charta základných práv EÚ sa vzťahuje na členské štáty len v prípade vykonávania práva 
Únie. V zásade preto nie je možné použiť právo EÚ na to, aby sa od španielskeho 
zákonodarcu vyžadovalo, aby zmenil spôsob výpočtu nárokov na dôchodok.

Záver
V súvislosti s kompetenciami udelenými v ZFEÚ sa v bielej knihe o primeraných, 
bezpečných a udržateľných dôchodkoch uvádzajú iniciatívy, ktoré majú uľahčiť voľný pohyb 
osôb, ale nie iniciatívy o organizácii dôchodkových systémov v členských štátoch.

                                               
1 Primeranosť dôchodkov v Európskej únii v období rokov 2010 – 2050, 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en


