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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0840/2012, którą złożyli Anli Heuser-He i Liangchung Yu 
(Niemcy) z 84 podpisami, w sprawie chińskich emerytur dla obywateli 
niemieckich pochodzenia chińskiego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzą, że Unia Europejska wraz z Ministerstwem Spraw Społecznych 
Chińskiej Republiki Ludowej opracowuje system świadczeń socjalnych dla Chin. Przed 
przyjazdem do Europy i uzyskaniem niemieckiego obywatelstwa wielu składających petycję 
i innych sygnatariuszy chińskiego pochodzenia pracowało w chińskich przedsiębiorstwach 
lub dla chińskiego rządu. Jednak w odniesieniu do lat przepracowanych w Chinach nie są oni 
uprawnieni do żadnych świadczeń emerytalnych. Rząd chiński odmawia uznania ich roszczeń 
emerytalnych, ponieważ nie są oni już obywatelami chińskimi i opuścili kraj. Składający 
petycję utrzymują jednak, że na mocy porozumień ONZ Chiny mają obowiązek uznać ich 
prawa do świadczeń emerytalnych. Ponieważ wielu z nich nabyło zbyt ograniczone prawa 
emerytalne w Europie (Niemcy), ich warunki życia po zakończeniu pracy zawodowej będą 
niestabilne. Składający petycję zwracają się o udzielenie pomocy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Uwagi Komisji
Prawo Unii Europejskiej ma zastosowanie zasadniczo tylko na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Ściślej ujmując, rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 
987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obejmują wyłącznie 
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sytuacje o wymiarze transgranicznym w obrębie UE. Nie mają one jako takie wpływu na 
stosunki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego między państwem członkowskim UE a 
państwem trzecim, takim jak Chiny.

Państwa członkowskie są uprawnione do zawierania z państwami trzecimi umów 
dwustronnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, aby zagwarantować zachowanie 
przez osoby przenoszące się do danego państwa UE praw w zakresie zabezpieczenia 
społecznego (w tym emerytur), które nabyły w państwie trzecim. Jest to jednak możliwe tylko 
wtedy, gdy państwo trzecie jest gotowe zawrzeć umowę dwustronną przewidującą 
przeniesienie praw do świadczeń emerytalnych. Zgodnie z informacjami Komisji Niemcy są 
jednym państwem UE, które zawarło umowę dwustronną z Chinami. Wydaje się jednak, że 
umowa ta nie uwzględnia przenoszenia świadczeń emerytalnych.

W swym komunikacie w sprawie wymiaru zewnętrznego unijnej koordynacji zabezpieczenia 
społecznego przyjętym w dniu 30 marca 2012 r. (COM(2012) 153 final)1 Komisja wzywa do 
wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi, które prowadzą z państwami 
trzecimi dwustronne negocjacje w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego. 
Ponieważ wiele państw członkowskich rozpoczęło takie negocjacje z Chinami, Komisja 
ułatwia wymianę między tymi państwami tak, aby mogły podjąć współpracę w dziedzinie 
stosunków z Chinami, jeżeli sobie tego życzą.

Projekt UE-Chiny dotyczący reformy zabezpieczeń społecznych, wskazany przez 
składających petycję, nie obejmował możliwości przenoszenia uprawnień emerytalnych 
między państwami członkowskimi UE a Chinami.

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


