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Przedmiot: Petycja 0754/2012, którą złożył Alexander Kunasek (Czechy), w sprawie 
harmonizacji usług opieki społecznej w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się zharmonizowania usług opieki społecznej i zdrowotnej na 
terytorium Unii Europejskiej, a w szczególności wprowadzenia na szczeblu europejskim 
gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składający petycję wzywa UE do ustanowienia zbioru podstawowych wartości w zakresie 
emerytur, opieki zdrowotnej itd., które powinny być zasilane zasobami własnymi państw 
członkowskich.

Tworzenie, organizacja oraz finansowanie systemów zabezpieczenia socjalnego oraz opieki 
zdrowotnej leżą w gestii państw członkowskich.

Art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przyznaje Unii kompetencję w 
zakresie koordynacji krajowych przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego w celu 
zapewnienia swobodnego przepływu pracowników, ale nie w zakresie harmonizacji.

W myśl art. 153 TFUE „Unia wspiera i uzupełnia działania Państw Członkowskich”, między 
innymi w dziedzinie „zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników” oraz 
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„modernizacji systemów ochrony socjalnej”. W tym celu UE może przyjąć minimalne 
wymagania w odniesieniu do ochrony pracowników oraz równości mężczyzn i kobiet. W 
artykule tym podkreślono jednak również, że „przepisy uchwalone na mocy niniejszego 
artykułu nie naruszają prawa Państw Członkowskich do określenia podstawowych zasad ich 
systemów zabezpieczenia społecznego i nie mogą znacząco wpływać na równowagę 
finansową tych systemów”. Postanowienia tego samego artykułu nie mają zastosowania do 
wynagrodzeń (ust. 5).

Podobnie art. 168 TFUE stanowi, że UE musi działać w poszanowaniu obowiązków państw 
członkowskich w zakresie określania ich polityki zdrowotnej, jak również organizacji i 
świadczenia usług zdrowotnych.

Zasady praw człowieka zapisane są w Karcie praw podstawowych UE. Należy zwrócić 
jednak uwagę, że Karta skierowana jest do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych 
Unii oraz ma zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują 
one prawo Unii (art. 51 Karty).

Kompetencje UE są zatem ograniczone i w ich zakres nie wchodziłaby daleko idąca 
harmonizacja zaproponowana przez składającego petycję.


