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Tema: Peticija Nr. 0754/2012 dėl gerovės paslaugų teikimo suderinimo Europoje, 
kurią pateikė Čekijos pilietis Alexander Kunasek

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siekia, kad būtų suderintas gerovės ir sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimas, visų pirma kad būtų nustatytas Europos užtikrintas minimalus atlyginimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos pateikėjas prašo ES pensijų mokėjimo, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir kt. 
srityse nustatyti pagrindines vertybes, prie kurių valstybės narės turėtų prisidėti savo lėšomis.

Socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros paslaugų nustatymas, organizavimas ir 
finansavimas priklauso valstybių narių kompetencijai.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 48 straipsnyje Sąjungai suteikiama 
kompetencija koordinuoti nacionalines socialinės apsaugos taisykles siekiant užtikrinti 
darbuotojams judėjimo laisvę, bet ne derinti.

SESV 153 straipsnyje nustatyta, kad „Sąjunga remia ir papildo valstybių narių veiklą“ taip pat 
ir „darbuotojų socialinio draudimo ir socialinės apsaugos“ ir „socialinės apsaugos sistemų 
modernizavimo“ srityse. Šiuo tikslu ES gali nustatyti būtiniausius reikalavimus, kad 
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užtikrintų darbuotojų apsaugą bei vyrų ir moterų lygybę. Tačiau tame pačiame straipsnyje taip 
pat pabrėžiama, kad „pagal šį straipsnį priimtos nuostatos neturi įtakos valstybių narių teisei 
nustatyti pagrindinius savo socialinio draudimo sistemų principus ir neturi didesniu mastu 
paveikti jų finansinės pusiausvyros“. Šiame straipsnyje taip pat draudžiamos iniciatyvos dėl 
darbo užmokesčio (5 straipsnis).

Be to, SESV 168 straipsnyje teigiama, kad ES savo veikloje pripažįsta valstybių narių 
atsakomybę už jų sveikatos politikos apibrėžimą ir už sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimą bei teikimą.

Žmogaus teisių principai įtvirtinti ES pagrindinių teisių chartijoje. Tačiau pažymėtina, kad 
chartija yra skirta Sąjungos institucijoms, įstaigoms, biurams ir agentūroms, valstybėms 
narėms ji taikoma tik tada, kai jos įgyvendina Sąjungos teisę (chartijos 51 straipsnis).

Taigi ES kompetencija yra ribota – ji negali atlikti plataus masto derinimo, kaip siūlo peticijos 
pateikėjas.“


