
Proszę panią poseł Azize Tank o zabranie głosu w imieniu Die LINKE. 

(Oklaski ze strony posłów Die LINKE) 

Azize Tank (Die LINKE):

Pani przewodnicząca! Drogie Koleżanki i Koledzy! 

Podstawowe prawa socjalne są nieodzownym warunkiem godnego życia, obojętne w 

jakim kraju. Dla rządów oznaczają one obowiązek zharmonizowania polityki wewnętrznej 

i zagranicznej z tymi prawami, gdyż bezpieczeństwo socjalne należy do podstawowych 

praw obywatelskich i praw człowieka. 

(Oklaski ze strony posłów Die LINKE oraz posła Dr. Wolfganga Strengmanna-Kuhna 

BÜNDNIS 90/Die Grünen [Sojusz 90/Zieloni])

Poprzez umowę z Urugwajem przy roszczeniach rentowych i emerytalnych mogą zostać 

uwzględnione okresy ubezpieczeniowe obu krajów. Strona niemiecka uwzględnia nawet 

roszczenia rentowe i emerytalne, które zostały zdobyte w jakimś innym kraju UE. 

Postępowe jest też zrównanie zwykłego miejsca pobytu odbiorców świadczeń: Bardzo 

popieram, że umowa przewiduje nieograniczone wypłacanie rent do innego państwa; 

przez to rozumie się tak zwaną „zasadę eksportu świadczeń”. Tego rodzaju umowy 

pomiędzy Niemcami a innymi krajami wobec postępującej globalizacji powinny być 

właściwie czymś oczywistym. 

(Oklaski ze strony posłów Die LINKE oraz posłów BÜNDNIS 90/Die Grünen [Sojusz 

90/Zieloni])

Zastanawiam się: Dlaczego Republika Federalna utrzymuje taką kooperację dotyczącą 

ubezpieczenia socjalnego nie ze wszystkimi państwami, obojętne czy są to państwa 

Ameryki Łacińskiej czy państwa europejskie jak  na przykład Andorra, Mołdawia czy 

Gruzja? Minęły dopiery dwa miesiące, od kiedy Europejski Komitet Praw Społecznych 

zganił Republikę Federalną w sprawie naruszenia Europejskiej Karty Społecznej, 

ponieważ Niemcy nie zawarły takich umów właśnie z kilkoma państwami w Europie. 

Umowy zawarte wcześniej, jak na przyklad umowa o zaopatrzeniu emerytalnym zawarta z 

Polską Rzeczypospolitą Ludową z 1975 r. nie mogą jednocześnie prowadzić do tego, by 

odmawiać pracownikom getta uzasadnionych roszczeń rentowych. Jednak taka jest 

właśnie aktualna praktyka Republiki Federalnej wobec polskich Żydow, którzy pracowali 

w gettach. Nowy, przez Rząd Federalny jeszcze nie zatwierdzony projekt Ustawy niestety 

też nie przewiduje tu  żadnych zmian. 

Zagwarantowanie prawa do zabezpieczenia społecznego jest wpisane w Europejską Kartę 

Społeczną, czyli równe traktowanie obywateli różnych państw w Europie w związku z 

roszczeniami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego. „Zabezpieczenie społeczne” 

czytamy w tytule projektu ustawy i w Umowie stanowiącej jego podstawę. Dla 

pracowniczek i pracowników ma ono faktycznie centralne znaczenie. Jednak uniknięcie 

podwójnych obciążeń składkowych i uwzględnienie okresów ubezpieczenia przy 

roszczeniach rentowych i emerytalnych to tylko część zabezpieczenia społecznego. 



(Oklaski ze strony posłów Die LINKE oraz posłów BÜNDNIS 90/Die Grünen [Sojusz 

90/Zieloni])

Bezpieczeństwo społeczne jest podstawowym prawem obywatelskim i prawem  człowieka 

i częścią składową socjalnych praw człowieka, tak jak są one sformułowane już od dawna 

w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ z 

1966 r.

Dlatego pozwalam sobie na zakończenie w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że protokół 

dodatkowy do Paktu musi być ratyfikowany i wdrożony w życie wreszcie też przez Rząd 

Federalny,

(Oklaski ze strony posłów Die LINKE) 

jak to już zresztą nastąpiło w przypadku wielu państw Ameryki Łacińskiej i europejskich. 

Do TAK za projektem ustawy dołączam apel o wdrożenie w życie Karty Społecznej UE i 

Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, które 

powinno było nastąpić już dawno. 

Dziękuję. 

(Oklaski ze strony posłów Die LINKE) 


