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Betreft: Verzoekschrift 0754/2012, ingediend door Alexander Kunasek (Tsjechische 
nationaliteit) over "harmonisatie van de verzorgingsstaat in Europa"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om harmonisatie van sociale zaken en gezondheidszorg binnen de Europese 
Unie en met name om de invoering van een Europees minimumloon.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Indiener verlangt van de EU dat zij een reeks "basiswaarden" vaststelt voor pensioenen, 
gezondheidszorg, enz., die "door de lidstaten uit hun eigen middelen opgehoogd" dienen te 
worden.

De inrichting, organisatie en financiering van een stelsel voor sociale zekerheid en 
gezondheidszorg vallen onder de bevoegdheden van de lidstaten.

Uit hoofde van artikel 48 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) is er, ten bate van het vrije verkeer van werknemers, sprake van de overdracht van 
bevoegdheid aan de Unie voor de coördinatie van de nationale regelgeving voor sociale 
zekerheid, maar niet voor de harmonisatie daarvan.

In artikel 153 VWEU wordt gesteld dat "het optreden van de lidstaten (…) door de Unie 
[wordt] ondersteund en aangevuld" onder andere op het gebied van "de sociale zekerheid en 
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de sociale bescherming van de werknemers" en "de modernisering van de stelsels voor sociale 
bescherming". Voor dit doel mag de EU minimumvoorschriften met betrekking tot de 
bescherming van werknemers en de gelijkheid van mannen en vrouwen vaststellen. In 
hetzelfde artikel wordt echter ook benadrukt dat "de krachtens dit artikel vastgestelde 
bepalingen het recht van de lidstaten om de fundamentele beginselen van hun 
socialezekerheidsstelsel vast te stellen onverlet [laten] en geen aanmerkelijke gevolgen 
[mogen] hebben voor het financiële evenwicht van dat stelsel". Hetzelfde artikel sluit ook 
initiatieven inzake de beloning uit (lid 5).

Evenzo is in artikel 168, lid 7, VWEU vastgelegd dat de Unie de verantwoordelijkheden van 
de lidstaten met betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid moet eerbiedigen, 
alsmede de organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten.

De beginselen van de mensenrechten zijn in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vastgelegd. Er dient echter opgemerkt te worden dat het Handvest tot de 
instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Unie gericht is, en uitsluitend van 
toepassing is op de lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen (artikel 51 
van het Handvest).

De bevoegdheden van de EU zijn derhalve beperkt en zouden geen mogelijkheid bieden voor 
een uitgebreide harmonisatie zoals indiener heeft voorgesteld.


