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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0754/2012, imressqa minn Alexander Kunasek, ta’ ċittadinanza 
Ċeka, f’isem, dwar l-armonizzazzjoni soċjali f’livell Ewropew

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob sabiex l-Unjoni Ewropea tarmonizza s-servizzi soċjali u sanitarji f’livell 
kontinentali. B’mod partikolari jitlob li jinħoloq salarju minimu garantit f’livell Ewropew

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta' Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Frar 2013

Il-petizzjonant talab lill-UE tistabbilixxi sensiela ta’ "valuri bażiċi" fil-pensjonijiet, kura tas-
saħħa, eċċ, li għandhom jiġu "miżjuda mill-Istati Membri mir-riżorsi tagħhom stess".

Il-ħolqien, l-organizzazzjoni u l-finanzjament tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u tal-kura tas-
saħħa hi kompetenza tal-Istati Membri.

L-Artikolu 48 tat-TFUE jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompetenza għall-koordinazzjoni ta’ regoli 
tas-sigurtà soċjali nazzjonali għall-moviment ħieles tal-ħaddiema, iżda mhux għall-
armonizzazzjoni.

L-Artikolu 153 TFUE jgħid li "l-Unjoni għandha ssostni u tikkomplementa l-attivitajiet tal-
Istati Membri" fosthom fil-qasam tas-"sigurtà soċjali u l-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema" u 
"l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta’ protezzjoni soċjali". Għal dan il-għan, l-UE għandha 
tadotta rekwiżiti minimi rigward il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
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irġiel. Iżda dan l-istess artikolu jenfasizza wkoll li “Id-dispożizzjonijiet adottatti skond dan l-
Artikolu ma jaffettwawx id-dritt ta’ l-Istati Membri li jiddefinixxu l-prinċipji fundamentali 
tas-sistemi tassigurtà soċjali tagħhom u ma jaffettwawx b’mod sinifikanti l-ekwilibriju 
finanzjarju tagħhom”. Dan l-istess artikolu jipprekludi wkoll inizjattivi dwar pagi 
(paragrafu 5).

Bl-istess mod, l-Artikolu 168 TFUE jipprevedi li l-UE trid tirrispetta r-responsabilitjaiet tal-
Istati Membri għad-definizzjoni tal-politika tas-saħħa tagħhom u l-organizzazzjoni u l-għoti 
ta' servizzi tas-saħħa.

Il-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem huma inklużi fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. 
Ta’ min jinnota, madankollu, li l-Karta hija indirizzata lill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u 
aġenziji tal-Unjoni, u tapplika għall-Istati Membri biss meta dawn jimplimentaw il-liġi tla-
Unjoni (Artikolu 51 tal-Karta). 

Għaldaqstant il-kompetenzi tal-UE huma limitati u ma jippermettux il-livell wiesa’ ta’ 
armonizzazzjoni li qed jipproponi l-petizzjonant.


