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SDĚLENÍ ČLENŮM

Věc: Petice 0754/2012, kterou předložil Alexander Kunášek (ČR), o „harmonizaci 
sociálních systémů v Evropě“

1. Shrnutí obsahu petice

Předkladatel petice požaduje harmonizaci sociálních a zdravotnických služeb v Evropské unii, 
zejména žádá, aby byla na evropské úrovni stanovena zaručená minimální mzda.

2. Přípustnost

Prohlášena za přípustnou dne 11. října 2012. Komise byla podle čl. 202 odst. 6 jednacího řádu 
požádána o poskytnutí informací.

3. Odpověď Komise obdržená dne 27. února 2013

Předkladatel petice žádá EU, aby stanovila „základní hodnoty“ v oblasti důchodové správy, 
zdravotnictví atd., které by byly „doplňovány jednotlivými státy z jejich vnitřních zdrojů“.

Zřizování, organizace a financování systémů sociálního zabezpečení a zdravotní péče je
v kompetenci členských států. 

Článek 48 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) svěřuje Unii pravomoc v oblasti 
koordinace vnitrostátních pravidel sociálního zabezpečení s cílem zajistit volný pohyb 
pracovníků, nikoli však v oblasti harmonizace.

Podle článku 153 SFEU „Unie podporuje a doplňuje činnost členských států“, mimo jiné 
v oblasti “sociálního zabezpečení a sociální ochrany pracovníků” a “modernizace systémů 
sociálního zabezpečení”. Za tím účelem může EU stanovit minimální požadavky na ochranu 
pracovníků a rovnost mezi muži a ženami. V témže článku je ovšem zdůrazněno, že „předpisy 
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přijaté podle tohoto článku se nedotýkají práva členských států vymezovat základní zásady 
svého systému sociálního zabezpečení a nesmějí významně ovlivňovat finanční rovnováhu 
tohoto systému“. Tento článek rovněž zakazuje iniciativy v oblasti odměny za práci (odst. 5).

Článek 168 SFEU dále stanoví, že EU musí při své činnosti uznávat odpovědnost členských 
států za stanovení jejich zdravotní politiky a organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní 
péče.

Zásady lidských práv jsou zakotveny v Listině základních práv EU. Je však třeba 
připomenout, že Listina je určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie a na členské 
státy se vztahuje, pouze pokud uplatňují právo Unie (článek 51 Listiny).

Pravomoci EU jsou tedy omezené a neumožňují harmonizaci v rozsahu navrhovaném 
předkladatelem.


