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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0840/2012, adresată de Anli Heuser-He și Liangchung Yu, de cetățenie 
germană, alături de 84 de cosemnatari, privind drepturile de pensie dobândite în 
China de resortisanții germani de origine chineză

1. Rezumatul petiției

Petiționarii afirmă că Uniunea Europeană colaborează cu Ministerul Afacerilor Sociale al 
Republicii Populare Chineze cu privire la un sistem de prestații sociale pentru China. Înainte 
de a veni în Germania și de a obține cetățenia germană, mulți dintre petiționari și dintre 
ceilalți semnatari, de origine chineză, au lucrat în întreprinderi chineze sau pentru guvernul 
chinez. Cu toate acestea, ei nu au dreptul la nicio pensie pentru anii lucrați în China. Guvernul 
chinez refuză să recunoască cererile lor de pensionare pe motiv că nu mai sunt cetățeni 
chinezi și că au părăsit țara. Petiționarii susțin, cu toate acestea, că, în conformitate cu 
acordurile ONU, China are obligația de a recunoaște drepturile lor la pensie. Având în vedere 
că mulți dintre ei au dobândit prea puține drepturi la pensie în Europa (Germania), condițiile 
lor de viață vor fi precare în momentul în care vor ajunge la finalul vieților lor profesionale. 
Petiționarii solicită sprijin.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Observațiile Comisiei
În general, dreptul Uniunii Europene se aplică doar pe teritoriul statelor membre ale Uniunii 
Europene. Îndeosebi, Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și 987/2009 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială reglementează doar situațiile care au o dimensiune 
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transfrontalieră intra-UE. Ca atare, acestea nu afectează relațiile niciunui stat membru cu o 
țară terță − cum ar fi China − în materie de securitate socială.

Statele membre au competența de a încheia acorduri bilaterale cu țări terțe în materie de 
securitate socială pentru a garanta că drepturile persoanelor care și-au dobândit drepturile de 
securitate socială (inclusiv pensiile) într-o țară terță nu sunt pierdute daca aceștia se mută într-
o țară din UE. Acest lucru depinde, însă, de disponibilitatea unei țări terțe de a încheia 
acorduri bilaterale și de a reglementa în domeniul său de aplicare exportul drepturilor de 
pensie. Conform Comisiei, Germania este singura țară din UE care are, în prezent, un acord 
bilateral cu China. Cu toate acestea, se pare că acest acord nu reglementează exportul 
drepturilor de pensie.

În Comunicarea sa privind dimensiunea externã a coordonãrii securitãții sociale în UE, 
adoptatã la 30 martie 2012 (COM(2012)153 final)1, Comisia solicitã consolidarea cooperãrii 
între statele membre în negocierile lor bilaterale cu țãri terțe în materie de coordonare a 
securitãții sociale. Întrucât mai multe state membre au lansat negocierile bilaterale cu China, 
Comisia faciliteazã schimbul de informații între țãrile respective, astfel încât acestea sã poatã 
coopera în ceea ce privește relațiile cu China, dacã doresc sã facã acest lucru.

Proiectul UE-China privind reforma sistemului de securitate socială la care fac referire 
petiționarii nu a abordat chestiunea portabilității drepturilor de pensie între statele membre ale 
UE și China.

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


