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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0754/2012, внесена от Alexander Kunasek, с чешко гражданство, 
относно „хармонизиране на благоденствието в Европа“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изисква хармонизиране в рамките на Европейския съюз на 
социалните и здравните услуги, като изисква преди всичко въвеждането на европейска 
гарантирана минимална работна заплата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Вносителят на петицията призовава ЕС да установи набор от „основни ценности“ по 
отношение на пенсионни системи, здравеопазване и др., които да „се допълват от 
държавите членки от техните собствени ресурси“.

Установяването, организацията и финансирането на социалната сигурност и 
здравеопазването са от компетентността на държавите членки.

Член 48 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предоставя на 
Съюза компетентността за координиране на националните правила за социална 
сигурност, за да се гарантира свободното движение на работниците, но не с цел 
хармонизация.

Член 153 от ДФЕС, гласи, че „Съюзът подкрепя и допълва дейностите на държавите 
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членки“ в области като „социална сигурност и социална закрила на работниците“ и 
„модернизация на системите за социална закрила“. За тази цел ЕС може да приема 
минимални изисквания по отношение на защитата на работниците и за 
равнопоставеност между жените и мъжете. Но в този член се подчертава също така, че 
разпоредбите, приети в съответствие с този член „не засягат правото на държавите 
членки да определят основните принципи на техните системи за социална сигурност и 
не могат да оказват съществено влияние върху финансовото равновесие на тези 
системи“. Същият член изключва прилагането на разпоредбите спрямо заплащането 
(параграф 5).

Също така член 168 от ДФЕС предвижда, че ЕС трябва да се съобразява с 
отговорностите на държавите членки що се отнася до определянето на тяхната здравна 
политика, както и в организирането и предоставянето на здравни услуги.

Принципите на правата на човека са заложени в Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Трябва обаче да се отбележи, че Хартата се отнася за институциите, 
органите, службите и агенциите на Съюза и се прилага за държавите членки единствено 
когато те прилагат правото на Съюза (член 51 от Хартата).

Следователно компетентността на ЕС е ограничена и не позволява всеобхватна 
хармонизация, каквато предлага вносителят на петицията.


