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Temats: Lūgumraksts Nr. 0840/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgie Anli 
Heuser-He un Liangchung Yu un kam pievienoti 84 paraksti, par Ķīnas 
pensijām ķīniešu izcelsmes Vācijas pilsoņiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka Eiropas Savienība sadarbībā ar Ķīnas Tautas Republikas 
Sociālo lietu ministriju izstrādā sociālo pabalstu sistēmu Ķīnai. Pirms viņi ieradās Eiropā un 
ieguva Vācijas pilsonību, daudzi no ķīniešu izcelsmes lūgumraksta iesniedzējiem un pārējiem 
parakstītājiem bija nodarbināti Ķīnas uzņēmumos vai valdības iestādēs. Tomēr viņiem nav 
dotas tiesības saņemt pensiju par Ķīnā nostrādātajiem gadiem. Ķīnas valdība atsakās atzīt viņu 
pensiju pieprasījumus, pamatojoties uz to, ka viņi vairs nav Ķīnas pilsoņi un ir atstājuši valsti. 
Lūgumraksta iesniedzēji tomēr apgalvo, ka saskaņā ar ANO nolīgumiem Ķīnai ir pienākums 
atzīt viņu tiesības saņemt pensiju. Ņemot vērā to, ka daudziem no viņiem pensiju uzkrājumi 
Eiropā (Vācijā) ir pārāk nelieli, viņu dzīves apstākļi pēc darba mūža beigām būs nedroši. 
Lūgumraksta iesniedzēji lūdz palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Komisijas apsvērumi
Kopumā Eiropas Savienības tiesību akti ir saistoši tikai Eiropas Savienības dalībvalstu 
teritorijā. Konkrēti Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu attiecas tikai uz pārrobežu situācijām ES iekšienē. Tās 
nereglamentē dalībvalstu attiecības ar trešām valstīm, piemēram, Ķīnu, saistībā ar sociālā 
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nodrošinājuma jautājumiem.

Dalībvalstu kompetencē ir slēgt divpusējus nolīgumus ar trešām valstīm attiecībā uz sociālā 
nodrošinājuma jautājumiem, tādējādi garantējot, ka to cilvēku tiesības, kuri sociālā 
nodrošinājuma tiesības (ieskaitot tiesības saņemt pensiju) ieguvuši trešā valstī, netiek 
zaudētas, ja viņi pārceļas uz ES valsti. Tomēr šāda iespēja ir atkarīga no trešās valsts 
ieinteresētības noslēgt divpusēju nolīgumu un to attiecināt arī uz pensijas tiesību 
pārvedamību. Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Vācija pašlaik ir vienīgā ES 
valsts, kam ir divpusējs nolīgums ar Ķīnu. Taču šis nolīgums, šķiet, neregulē pensiju 
pārvedamību.

Paziņojumā par ES sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējo dimensiju (COM(2012) 
153 final)1, kas pieņemts 2012. gada 30. martā, Komisija aicina stiprināt dalībvalstu sadarbību 
saistībā ar to divpusējām sarunām ar trešām valstīm par sociālā nodrošinājuma koordināciju. 
Tā kā vairākas dalībvalstis ir uzsākušas divpusējas sarunas ar Ķīnu, Komisija sniedz atbalstu 
informācijas apmaiņā starp šīm dalībvalstīm, lai tās, ja vēlas, varētu sadarboties, veidojot 
attiecības ar Ķīnu.

ES un Ķīnas sociālā nodrošinājuma reformas projekts, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzēji, 
neskāra jautājumu par pensijas tiesību pārvedamību starp ES dalībvalstīm un Ķīnu.

                                               

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


