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Om: Andragende 0754/2012 af Alexander Kunasek, tjekkisk statsborger, om 
harmonisering af velfærden i Europa

1. Sammendrag

Andrageren søger en harmonisering inden for Den Europæiske Union af velfærds- og 
sundhedsydelser, og især indførelsen af en europæisk garanteret mindsteløn.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Andrageren opfordrer EU til at udarbejde et sæt "grundlæggende værdier" inden for 
pensionsområdet, sundhedsområdet osv., som bør "toppes op af medlemsstaterne med deres 
egne midler".

Kompetencen til at oprette, udforme og finansiere social- og sundhedssystemer ligger hos 
medlemsstaterne.

I artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) tildeles Unionen 
kompetence til at koordinere nationale regler for social tryghed med henblik på at sikre
arbejdskraftens frie bevægelighed, men ikke kompetence til at harmonisere.

I artikel 153 i TEUF fastslås, at Unionen "støtter og supplerer medlemsstaternes indsats" bl.a. 
inden for "arbejdstagernes sociale sikring og sociale beskyttelse" og "modernisering af de 
sociale sikringsordninger". Til det formål kan EU vedtage minimumskrav med hensyn til 
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beskyttelse af arbejdstagere og ligestilling mellem mænd og kvinder. Imidlertid understreges i 
samme artikel også følgende: "Bestemmelser, som vedtages i henhold til denne artikel, [...] 
anfægter ikke medlemsstaternes mulighed for at fastlægge de grundlæggende principper i 
deres sociale sikringsordninger og må ikke i væsentligt omfang berøre den økonomiske 
balance i disse ordninger". Samme artikel udelukker også initiativer vedrørende lønforhold 
(stk. 5).

Tilsvarende bestemmes i artikel 168 i TEUF, at Unionen skal respektere medlemsstaternes 
ansvar for udformningen af deres sundhedspolitik samt for organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser.

Menneskerettighedsprincipperne er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Det skal dog bemærkes, at chartret er rettet til Unionens 
institutioner, organer, kontorer og agenturer, og kun er rettet til medlemsstaterne, når de 
gennemfører EU-retten (chartrets artikel 51).

EU's kompetencer er således begrænsede og giver ikke mulighed for den omfattende 
harmonisering, som andrageren foreslår."


