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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus 0375/2006, Efthimia Dilpizoglou, Alankomaiden kansalainen, seikasta, että 
hänelle ei ole annettu lupaa suorittaa harjoittelua Ranskassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjällä on loppututkinto humanistisissa tieteissä mutta hän on nykyisin 
työtön. Osana työnhakuohjelmaa, johon hän on ilmoittautunut, hän on kahden viime vuoden 
aikana tuloksetta etsinyt harjoittelupaikkaa Alankomaista. Jokin aika sitten hänelle tarjottiin 
harjoittelupaikkaa Ranskassa, mutta Alankomaiden työnhakuohjelmasta vastaavat 
viranomaiset kieltäytyvät hyväksymästä sitä, koska he pitävät ulkomailla oleskeluja lomina. 
Vetoomuksen esittäjä viittaa opiskelijoiden ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevaan 
EU:n periaatteeseen ja vaatii Euroopan parlamenttia tutkimaan, onko Alankomaiden 
viranomaisten hylkäävä päätös, jonka hän sai pyyntöönsä saattaa harjoittelunsa loppuun 
Ranskassa, asiaankuuluvan EU:n lainsäädännön mukainen. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Tausta/yhteenveto tiedoista/historia

Vetoomuksen esittäjä on Alankomaiden kansalainen, joka on suorittanut loppututkinnon 
humanistisissa tieteissä ja on nykyisin työtön. Hän osallistuu Amsterdamin kaupungin 
hallinnoiman työvoima- ja toimeentuloasioista vastaavan viraston (Dienst Werk en Inkomen,
DWI) järjestämään työhönpaluuohjelmaan. Vetoomuksen esittäjän oletetaan suorittavan osana 
tätä ohjelmaa kolmen kuukauden pituisen harjoittelun, jota näyttää säädeltävän harjoittelijan, 
työhönpaluuseen liittyviä tehtäviä hoitavan organisaation ja DWI:n välisellä sopimuksella. 
Etsittyään turhaan tällaista harjoittelupaikkaa Alankomaissa hän on jokin aika sitten löytänyt 
harjoittelupaikan yksityiskoulusta Ranskasta. Alankomaiden viranomaiset kuitenkin 
kieltäytyivät hyväksymästä Ranskassa olevaa harjoittelupaikkaa osaksi työhönpaluuohjelmaa 
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ja katsoivat, että ulkomailla vietettävä kolmen kuukauden aika on pidempi kuin loma, johon
vetoomuksen esittäjä olisi enintään oikeutettu. 

Valitus
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Alankomaiden viranomaisten hylkäävä päätös, joka estää 
häntä matkustamasta Ranskaan, ei ole henkilöiden ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
periaatteen mukainen eikä ota huomioon hänen oikeuksiaan EU:n kansalaisena. 

Komission huomautukset vetoomuksen perusteluihin 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 39 artiklan ja asetuksen (ETY) N:o 1612/68 
mukaan, joissa säädetään työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta, EU:n kansalaisilla on 
oikeus ottaa vastaan työtä toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Työsuhteen olennainen piirre, 
sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä, on 
se, että henkilö tekee toiselle aitoa ja todellista työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena 
palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Annetuista tiedoista ei käy selville, mitkä työhönpaluuohjelman ehdot tarkalleen ovat, eikä 
myöskään sitä, voitaisiinko tämän ohjelman puitteissa suoritettua harjoittelua pitää Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 39 artiklan mukaisena työllisenä toimintana. 

Jotta komissio voi varmistaa, ovatko työhönpaluuohjelmaa sääntelevät säännöt yhteisön lain 
mukaisia, se tarvitsee lisää yksityiskohtaisempia tietoja tapauksesta ja erityisesti siitä, miksi 
Alankomaiden viranomaiset näyttävät pitävän harjoittelua Ranskassa lomana. Vetoomuksen 
esittäjän olisi kuitenkin syytä tietää, että loman enimmäispituuden vahvistamista osana 
työhönpaluuohjelmaa ei sinänsä voida pitää yhteisön lainsäädännön vastaisena. 

Päätös

Edellä esitetyn valossa komissio ei voi tässä vaiheessa ottaa lopullista kantaa tapaukseen. 
Komissio ottaa yhteyttä vetoomuksen esittäjään saadakseen yksityiskohtaisempia tietoja.

.


	650318fi.doc

