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27.2.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0754/2012, ko iesniedza Čehijas valstspiederīgais Alexander 
Kunasek, par sociālās labklājības saskaņotību Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai Eiropas Savienības sociālās palīdzības un veselības 
aprūpes pakalpojumi būtu saskaņoti, it īpaši, lai tiktu ieviesta garantēta Eiropas minimālā 
alga.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 11. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs aicina ES noteikt „pamatvērtības” pensiju, veselības aprūpes u. c. 
jomās, kuras „dalībvalstis varētu papildināt no saviem resursiem”.

Sociālā nodrošinājuma un veselības aprūpes izveide, organizācija un finansēšana ietilpst 
dalībvalstu kompetencē.

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 48. pantā paredzēts, ka Savienības 
kompetencē ir dalībvalstu sociālā nodrošinājuma jomas noteikumu koordinēšana, lai 
nodrošinātu darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, nevis to saskaņošana.

LESD 153. pantā noteikts, ka „Savienība atbalsta un papildina dalībvalstu darbības” cita 
starpā „darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības” jomā un veicot 
„sociālās aizsardzības sistēmu piemērošanu mūsdienu prasībām”. Šajā nolūkā ES var pieņemt 
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obligātas prasības attiecībā uz darba ņēmēju aizsardzību un sieviešu un vīriešu līdztiesību. 
Tomēr šajā pantā ir arī uzsvērts, ka „noteikumi, kas pieņemti atbilstīgi šim pantam, neietekmē 
dalībvalstu tiesības definēt sava sociālā nodrošinājuma sistēmu pamatprincipus un nedrīkst 
būtiski ietekmēt šo sistēmu finansiālo līdzsvaru”. Šis pants arī neattiecas uz iniciatīvām 
saistībā ar darba samaksu (5. punkts).

Līdzīgā kārtā LESD 168. pantā ir paredzēts, ka ES respektē dalībvalstu atbildību par savas 
veselības politikas noteikšanu un veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

ES Pamattiesību hartā ir nostiprināti cilvēktiesību principi. Tomēr jānorāda, ka hartas 
noteikumi attiecas uz ES iestādēm, organizācijām, birojiem un aģentūrām, un uz dalībvalstīm 
tikai tad, ja tās īsteno ES tiesību aktus (hartas 51. pants).

Tādējādi ES kompetence ir ierobežota, neļaujot veikt plašu saskaņošanu, ko ierosina 
lūgumraksta iesniedzējs.


