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με την «κοινωνική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εναρμονίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις 
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα ζητά την 
καθιέρωση ελάχιστου μισθού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Ο αναφέρων καλεί την ΕΕ να ορίσει δέσμη «βασικών αξιών» όσον αφορά τις συντάξεις, την 
υγειονομική περίθαλψη κλπ. οι οποίες θα πρέπει να «συμπληρώνονται από τους ίδιους 
πόρους των κρατών μελών».

Η θέσπιση, η οργάνωση και η χρηματοδότηση της κοινωνικής πρόνοιας και της υγειονομικής 
περίθαλψης είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Το άρθρο 48 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) εκχωρεί στην 
Ένωση την αρμοδιότητα συντονισμού των εθνικών ρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, αλλά 
δεν προβλέπει εναρμόνιση.

Το άρθρο 153 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των 
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κρατών μελών», μεταξύ άλλων στον τομέα της «κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας των εργαζομένων» και «τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας». Προς τούτο η ΕΕ μπορεί να εγκρίνει ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την 
προστασία των εργαζομένων και την ισότητα ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, το ίδιο άρθρο 
τονίζει ότι «οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την 
αναγνωρισμένη ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του δικού 
τους συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως και δεν πρέπει να επηρεάζουν αισθητά την 
οικονομική ισορροπία του». Το ίδιο άρθρο αποκλείει επίσης τις πρωτοβουλίες ως προς τις 
αμοιβές (παρ. 5).

Παρομοίως, το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι «η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται 
χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής 
τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών 
υπηρεσιών».

Οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ο Χάρτης απευθύνεται στα 
θεσμικά όργανα, τα όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ένωσης και 
εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνο στο πλαίσιο της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου 
(άρθρο 51 του Χάρτη).

Κατά συνέπεια, οι αρμοδιότητες της ΕΕ είναι περιορισμένες και δεν επιτρέπουν εναρμόνιση, 
όπως προτείνει ο αναφέρων.


