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szakképzéssel kapcsolatban felmerülő költségek térítésére vonatkozó problémákról

1. A petíció összefoglalása
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A petíció benyújtója, aki Franciaországban (Alsace) élő német állampolgár, és 2003 óta 
munkanélküli, azt a tájékoztatást kapta a német munkaügyi hivataltól, hogy kevés esély van 
arra, hogy korábbi hivatásának megfelelő (közraktár-tulajdonos) munkát találjon, és úgy 
vélik, túl idős ahhoz, hogy ápolónak képezzék át. Mindazonáltal 2005 áprilisában 
vonatvezetői állást talált, ahol megkövetelték tőle, hogy végezzen el egy szakképzési 
tanfolyamot Lipcsében. A kapcsolódó költségek megtérítése iránti kérvényét azon az alapon 
utasították vissza a francia hatóságok, hogy a képzés nem Franciaország területén történne, és 
a német hatóságok szintén elutasították, annak ellenére, hogy a petíció benyújtója bemutatta 
jövőbeni alkalmazójának írásos ígéretét arról, hogy állandó alkalmazást adnak neki, amint 
sikeresen befejezte a képzést. A petíció benyújtójának tiltakozó levelét szintén elutasították 
egy későbbi kérelmével együtt, melyben kamatmentes hitelt kért, hogy a képzés, melyet most 
a saját költségén megkezdett, költségét ki tudja fizetni, mely 15 000 és 20 000 € közötti 
összegre rúg, s ezt egyedül aligha tudná előteremteni. Mindazonáltal ezt tartja az egyetlen 
lehetőségnek, hogy kiszabaduljon a munkanélküliség csapdájából. Elmondja, hogy a 
munkanélküli segélyt, amit Franciaországban kap, a német hatóságok visszatérítik, és szeretné 
tudni, hogy miért nem lehet ugyanezeket az eljárásokat Európában a képzési és átképzési 
költségekre vonatkozóan alkalmazni, különösen mivel jövőbeni alkalmazói nyilvánvalóan azt 
tervezik, hogy működésüket Franciaországra is kiterjesztik, ami lehetővé tenné, hogy ott 
dolgozzon. Állítja, hogy az EU-nak amellett, hogy biztosítja a munkavállalók szabad 
mozgását egy egyesült Európában, lépéseket kell tennie az (át)képzéssel foglalkozók határon 
átnyúló megállapodásainak bátorítására. Ennek megfelelően keresi az Európai Parlament 
segítségét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. május 31. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. október 10-én kapott válasz.

I. Összefoglalás

A PETÍCIÓ BENYÚJTÓJA NÉMET ÁLLAMPOLGÁR, AKI 1997 ÓTA FRANCIAORSZÁGBAN ÉL, 2003.
MÁRCIUS 1-JÉN VÁLT MUNKANÉLKÜLIVÉ. 2004. ÁPRILIS 20-ÁIG KAPOTT MUNKANÉLKÜLI 
ELLÁTÁST. 2005 ÁPRILISÁBAN VONATKALAUZI ÁLLÁST TALÁLT NÉMETORSZÁGBAN, MELY
MEGKÖVETELTE TŐLE, HOGY ELVÉGEZZEN EGY SZAKKÉPZÉST LIPCSÉBEN,
NÉMETORSZÁGBAN. A KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE IRÁNTI KÉRELMÉT A NÉMET 
ÉS A FRANCIA MUNKANÉLKÜLIEKKEL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNY EGYARÁNT ELUTASÍTOTTA.
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II. Panasz

A petíció benyújtója sérelmezi, hogy nem kapott semmiféle pénzügyi támogatást sem a 
német, sem a francia munkanélküliekkel foglalkozó intézménytől.

III. A Bizottság megjegyzései
A Közösség munkanélküli ellátásról való rendelkezései, melyek elsősorban a szociális 
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra 
történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14. 1408/71/EGK tanácsi rendeletben1 vannak 
meghatározva, alapszabályként azt vetítik előre, hogy mindössze egy tagállam illetékes az 
ellátások kifizetésében. Amint ez a tagállam meghatározásra került, szabadon 
meghatározhatja a saját szociális biztonsági rendszerének részleteit, ezen belül azt, hogy 
milyen ellátásokat kell nyújtani, a jogosultság feltételeit, vagy azt, hogy ezeket az ellátásokat 
milyen módon számolják ki, mivel az EU törvénykezés a szociális biztonság területén a 
rendszerek koordinációjáról gondoskodik, és nem a harmonizációjukról, mindaddíg, amíg az 
egyenlő elbánás és a megkülönböztetés-mentesség alapelvei tiszteletben tartatnak.
A petíció benyújtójának leírásából nem világos, hogy az illetékes tagállam Németország vagy 
Franciaország. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója nem teljesítette sem a 
német, sem a francia nemzeti követelményeket a szakképzésre való jogosultságot illetően.

IV. Következtetések

A petíció további vizsgálata szükségeltetik a Bizottság részéről, különös tekintettel az 
illetékes állam meghatározására. A Bizottság további tájékoztatásért kapcsolatba lépett a 
petíció benyújtójával és folyamatosan tájékoztatni fogja a Parlamentet. 

  
1 Aktualizálta a 629/2006/EK rendelet (HL L 114/1, 2006.04.27.)


