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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0754/2012, adresată de Alexander Kunasek, de cetățenie cehă, cu 
privire la „armonizarea acordării asistenței sociale în Europa”

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește armonizarea serviciilor de asistență socială și de sănătate de pe teritoriul 
Uniunii Europene, solicitând, în special, introducerea unui salariu european minim garantat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiționarul invită UE să stabilească un set de „prestații de bază” în domeniul pensiilor, al 
asistenței medicale etc., care ar trebui să fie „suplimentate de statele membre din propriile lor 
resurse”.

Instituirea, organizarea și finanțarea sistemelor de securitate socială și de sănătate țin de 
competența statelor membre.

Articolul 48 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) conferă Uniunii 
competența de a coordona normele naționale de securitate socială pentru a asigura libera 
circulație a lucrătorilor, și nu competența de a armoniza normele respective.

Articolul 153 din TFUE prevede că „Uniunea susține și completează activitățile statelor 
membre” printre altele în domeniul „securității sociale și protecției sociale a lucrătorilor” și al 
„modernizării sistemelor de protecție socială”. În acest scop, UE poate adopta cerințe minime 
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în ceea ce privește protecția lucrătorilor și egalitatea de șanse între femei și bărbați. Dar acest 
articol subliniază, de asemenea, faptul că „dispozițiile adoptate în temeiul prezentului articol 
nu aduc atingere dreptului recunoscut al statelor membre de a-și defini principiile 
fundamentale ale sistemului lor de securitate socială și nu trebuie să aducă atingere în mod 
semnificativ echilibrului financiar”. Același articol exclude, de asemenea, orice inițiative 
privind remunerațiile [alineatul (5)].

În mod similar, articolul 168 din TFUE prevede că UE trebuie să respecte responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și 
prestarea de servicii de sănătate.

Principiile drepturilor omului sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE. Totuși, 
trebuie remarcat faptul că această cartă se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și 
agențiilor Uniunii și se aplică statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii (articolul 51 din cartă).

Prin urmare, competențele UE sunt limitate și nu ar permite o armonizare extinsă, astfel cum a 
propus petiționarul.


