
CM\929946HU.doc PE506.272v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

27.2.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Alexander Kunasek, cseh állampolgár által benyújtott 0754/2012. számú 
petíció a szociális védőháló Európában történő harmonizálásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a szociális és egészségügyi szolgáltatások Európán belüli harmonizálását 
kéri, azon belül is különösen az európai garantált minimálbér bevezetését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A petíció benyújtója arra kéri az Uniót, hogy dolgozzon ki „alapvető értékeket” a nyugdíjak, 
egészségügy stb. területén, amelyet „a tagállamok saját forrásaikból egészíthetnének ki”.

A szociális biztonság és az egészségügy felépítése, megszervezése és finanszírozása tagállami 
hatáskörbe tartozik.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 48. cikke a szociális biztosításra 
vonatkozó nemzeti szabályozások koordinálását a munkavállalók szabad mozgásának 
garantálása érdekében utalja uniós hatáskörbe, nem pedig harmonizációs céllal.

Az EUMSZ 153. cikke előírja, hogy „az Unió támogatja és kiegészíti a tagállamok 
tevékenységeit” többek között „a munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme” és 
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„a szociális védelmi rendszerek modernizálása” terén. Ennek érdekében az Unió 
minimumkövetelményeket fogadhat el a munkavállalók védelme, valamint a férfiak és a nők 
közötti egyenlőség tekintetében. Ugyanez a cikk ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy „az e 
cikk alapján elfogadott rendelkezések nem érinthetik a tagállamok azon jogát, hogy szociális 
biztonsági rendszerük alapelveit meghatározzák, és nem érinthetik jelentősen e rendszerek 
pénzügyi egyensúlyát”. A cikk a díjazással kapcsolatos kezdeményezéseket is eleve kizárja 
((5) bekezdés).

Ehhez hasonlóan az EUMSZ 168. cikke továbbá kimondja, hogy az Unió tevékenységének 
tiszteletben kell tartania a tagállamoknak az egészségügyi politikájuk meghatározására, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások megszervezésére és biztosítására vonatkozó 
hatáskörét.

Az emberi jogok elveit az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti. Ugyanakkor meg kell 
jegyezni, hogy a Charta címzettjei az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei, a 
tagállamok viszont csak annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre (a Charta 51. 
cikke).

Az uniós hatáskörök tehát korlátozottak, és nem teszik lehetővé a petíció benyújtója által 
javasolt, széles körű harmonizációt.


