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pensijų, kurią pateikė Vokietijos piliečiai Anli Heuser-He ir Liangchun Yu, 
su 84 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjų teigimu, Europos Sąjunga bendradarbiauja su Kinijos Liaudies 
Respublikos Socialinių reikalų ministerija rengiant Kinijos socialinės apsaugos sistemą. Kinų 
kilmės peticijos pateikėjai ir dauguma kitų peticiją pasirašiusių asmenų, prieš atvykdami į 
Europą ir tapdami Vokietijos piliečiais, dirbo Kinijos įmonėse arba Kinijos valdžios 
institucijose. Tačiau jie neturi teisės gauti pensijos už Kinijoje išdirbtą laiką. Kinijos 
vyriausybė atsisako pripažinti šių asmenų prašymus dėl pensijos, nes jie išvyko iš šalies ir 
nebėra Kinijos piliečiai. Peticijos pateikėjų nuomone, iš tikrųjų Kinija pagal JT susitarimus 
privalo pripažinti jų teisę į pensiją. Kadangi šie asmenys dirbdami Europoje (Vokietijoje) 
sukaupė per mažai pensijos, pasibaigus darbingam amžiui jų gyvenimo sąlygos gerokai 
pablogės. Peticijos pateikėjai prašo pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Komisijos pastabos
Europos Sąjungos teisė bendrai taikoma tik Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje.
Konkrečiau, reglamentais (EB) Nr. 883/2004 ir 987/2009 dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo numatomi tik su ES vidaus tarpvalstybine dimensija susiję atvejai. Jie neturi 
poveikio jokios valstybės narės santykiams su trečiąja šalimi, pvz., Kinija, socialinės 
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apsaugos srityje.

Valstybės narės turi teisę sudaryti dvišalius susitarimus su trečiosiomis šalimis socialinės 
apsaugos klausimais, siekdamos užtikrinti, kad trečiojoje šalyje savo socialinės apsaugos 
teises (įskaitant pensijas) įgiję asmenys neprarastų savo teisių, jei persikeltų į ES šalį. Tačiau 
tai priklauso nuo trečiosios šalies noro sudaryti dvišalį susitarimą ir jo taikymo srityje 
numatyti teisių į pensiją eksportą. Komisijos teigimu, Vokietija yra vienintelė ES šalis, šiuo 
metu sudariusi dvišalį susitarimą su Kinija. Tačiau panašu, kad šiuo susitarimu pensijų 
eksportas nenumatomas.

Savo 2012 m. kovo 30 d. priimtame komunikate „ES socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo išorės aspektai“ (COM(2012) 153 final)1 Komisija ragina stiprinti valstybių 
narių bendradarbiavimą vedant dvišales derybas su trečiosiomis šalimis dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo. Kelios valstybės narės pradėjo dvišales derybas su Kinija ir 
Komisija sudaro sąlygas šių šalių mainams, kad jos galėtų bendradarbiauti palaikydamos 
ryšius su Kinija, jei to norėtų.

ES ir Kinijos socialinės apsaugos sistemos reformos projektu, kurį nurodė peticijos pateikėjai, 
nebuvo sprendžiamas teisių į pensiją perkeliamumo tarp ES valstybių narių ir Kinijos 
klausimas.“

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7549&langId=en.


