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Θέμα: Αναφορά 0840/2012, των Anli Heuser-He και Liangchun Yu, γερμανικής 
ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 84 υπογραφές, σχετικά με τις κινεζικές συντάξεις 
για τους γερμανούς πολίτες κινεζικής καταγωγής

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει από κοινού με το Υπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σύστημα κοινωνικών παροχών για 
την Κίνα. Οι αναφέροντες και οι άλλοι συνυπογράφοντες κινεζικής καταγωγής εργάζονταν, 
πριν έρθουν στην Ευρώπη και λάβουν τη γερμανική ιθαγένεια, σε κινεζικές επιχειρήσεις ή 
στην κινεζική κυβέρνηση. Ωστόσο, δεν έχουν δικαίωμα σύνταξης για τα χρόνια κατά τα 
οποία εργάσθηκαν στην Κίνα. Η κινεζική κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει τα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, διότι δεν διαθέτουν (πλέον) κινεζική υπηκοότητα και έχουν 
εγκαταλείψει τη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναφέροντες, η Κίνα είναι, βάσει 
συμφωνιών στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, υποχρεωμένη να αναγνωρίσει τα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Καθώς στην Ευρώπη (Γερμανία) έχουν κατοχυρώσει πολύ 
μικρή σύνταξη, οι συνθήκες διαβίωσής τους μετά το πέρας του επαγγελματικού τους βίου 
είναι επισφαλείς. Οι αναφέροντες ζητούν βοήθεια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται, κατά γενικό κανόνα, μόνο εντός της 
επικράτειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι κανονισμοί (ΕΚ) 
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αριθ. 883/2004 και 987/2009 σχετικά με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης δεν καλύπτουν παρά μόνο καταστάσεις με ενδοκοινοτικές διασυνοριακές 
διαστάσεις. Δεν αφορούν, ως εκ τούτου, τις σχέσεις οιουδήποτε κράτους μέλους με τρίτη 
χώρα – όπως η Κίνα – σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης με τρίτες χώρες, προκειμένου άτομα που έχουν αποκτήσει δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιοδοτικών) σε τρίτη χώρα, να τα 
διατηρούν όταν μετακομίζουν σε χώρα της ΕΕ. Τούτο όμως εξαρτάται από την προθυμία της 
τρίτης χώρας να συνάπτει παρόμοια διμερή συμφωνία και να καλύπτει στις διατάξεις της 
συμφωνίας αυτής την εξαγωγή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων  Σύμφωνα με την 
Επιτροπή, η Γερμανία είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που έχει επί του παρόντος διμερή 
συμφωνία με την Κίνα. Εντούτοις, φαίνεται ότι η συμφωνία αυτή δεν καλύπτει την εξαγωγή 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Στην ανακοίνωσή της σχετικά με την εξωτερική διάσταση του συντονισμού της κοινωνικής 
ασφάλισης της ΕΕ, που εγκρίθηκε στις 30 Μαρτίου 2012 (COM(2012) 153 τελικό), η 
Επιτροπή ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο των 
διμερών τους διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες στον τομέα του συντονισμού της 
κοινωνικής ασφάλισης. Δεδομένου ότι διάφορα κράτη μέλη προέβησαν σε διμερείς 
διαπραγματεύσεις με την Κίνα, η Επιτροπή διευκολύνει τις ανταλλαγές μεταξύ των κρατών 
αυτών, ούτως ώστε να μπορούν να συνεργαστούν, εφόσον το επιθυμούν, στο πλαίσιο των 
σχέσεών τους με την Κίνα.

Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο ΕΕ-Κίνα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, στο οποίο 
παραπέμπουν οι αναφέροντες δεν αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Κίνας.


