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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1033/2008, του N. G., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την άδικη 
μεταχείριση φοιτητών από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στην αγορά εργασίας 
του Ηνωμένου Βασιλείου σε σύγκριση με φοιτητές από χώρες που δεν ανήκουν 
στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος ολοκληρώνει την περίοδο αυτή τις σπουδές του για την απόκτηση 
μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο του Leicester (Ηνωμένο Βασίλειο), 
υποστηρίζει ότι, όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, 
οι φοιτητές από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία τυγχάνουν λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης σε 
σύγκριση με τους αλλοδαπούς φοιτητές από χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ. Ο αναφέρων 
εξηγεί ότι οι φοιτητές από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη», 
καθώς δεν επωφελούνται ούτε από την πρόσβαση στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου 
Βασιλείου που απολαμβάνουν άλλοι πολίτες της ΕΕ ούτε από τις διατάξεις σχετικά με τους 
φοιτητές από μη κράτη μέλη της ΕΕ. Θεωρεί την κατάσταση αυτή άδικη και ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων είναι φοιτητής από τη Βουλγαρία ο οποίος ολοκληρώνει τις σπουδές του για την 
απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υποστηρίζει ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο περιορίζει την πρόσβαση αποφοίτων πανεπιστημίου από τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία στην αγορά εργασίας του, καθώς τους υποχρεώνει να υποβάλουν αίτηση για άδεια 
εργασίας και να αποδείξουν ότι έχουν απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο εάν επιθυμούν να 
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εργαστούν στην εν λόγω χώρα, ενώ οι φοιτητές από μη κράτη μέλη της ΕΕ τυγχάνουν 
καλύτερης μεταχείρισης, καθώς τους χορηγείται αυτόματη παράταση της θεώρησης και άδεια 
εργασίας διάρκειας δύο ετών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Θεωρεί ότι η απαίτηση για την άδεια εργασίας αντίκειται στην αρχή της ισότιμης 
μεταχείρισης των πολιτών της ΕΕ. Επιπλέον, καταγγέλλει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει 
να μεταχειρίζεται τους φοιτητές από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία τουλάχιστον όπως όλους 
τους φοιτητές από τρίτες χώρες.

Σχετικά με την ισότιμη μεταχείριση

Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα σε 
άλλο κράτος μέλος για να εργαστούν, χωρίς να χρειάζονται άδεια εργασίας. Ωστόσο, βάσει 
των μεταβατικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας, τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ ενδέχεται να περιορίζουν το 
συγκεκριμένο δικαίωμα για τους βουλγάρους και ρουμάνους υπηκόους για προσωρινή 
περίοδο 7 ετών μετά την προσχώρηση των δύο χωρών στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2007. 
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών μετά την προσχώρηση, η κοινοτική νομοθεσία για τη 
διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων δεν ίσχυε. Αντιθέτως, η πρόσβαση 
των βουλγάρων και ρουμάνων εργαζομένων στις αγορές εργασίας των υπόλοιπων 25 κρατών 
μελών της ΕΕ εξαρτάτο από την εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών μελών. Αυτά τα 
εθνικά μέτρα μπορούν να παραταθούν για πρόσθετο διάστημα τριών ετών, υπό την 
προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή ότι συνεχίζει να εφαρμόζει εθνικά 
μέτρα.

Η δεύτερη φάση ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2009 και το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε την 
Επιτροπή ότι συνεχίζει τα εθνικά μέτρα που είχε ήδη εφαρμόσει κατά την πρώτη φάση. Κατά 
συνέπεια, οι βούλγαροι και οι ρουμάνοι υπήκοοι ήταν και συνεχίζουν να είναι υποχρεωμένοι 
να διαθέτουν άδεια εργασίας προκειμένου να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντίθετα με ό,τι πίστευε ο αναφέρων, το γεγονός ότι ως εκ τούτου οι βούλγαροι και οι 
ρουμάνοι εργαζόμενοι δεν τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης με άλλους εργαζομένους της ΕΕ 
που δεν χρειάζονται άδεια εργασίας δεν αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο: η Συνθήκη ΕΚ 
απαγορεύει την άνιση μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ απαγορεύοντας τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας, αλλά με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων της Συνθήκης. Οι μεταβατικές 
ρυθμίσεις που περιέχονται στις συνθήκες προσχώρησης και επιτρέπουν την προσωρινή 
απαίτηση για άδεια εργασίας συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις ειδικές διατάξεις της 
Συνθήκης.

Σχετικά με την καλύτερη μεταχείριση μη κοινοτικών αποφοίτων από χώρες που δεν είναι κράτη 
μέλη της ΕΕ

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του αναφέροντος ότι οι φοιτητές από τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από τους φοιτητές από χώρες που δεν είναι μέλη 
της ΕΕ αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο, η Επιτροπή 
αντιλαμβάνεται ότι οι βούλγαροι και ρουμάνοι υπήκοοι που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους 
στο Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζονται άδεια εργασίας εάν επιθυμούν να εργαστούν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποφοίτησή τους βάσει των ίδιων γενικών κανόνων που ισχύουν 
για κάθε βούλγαρο ή ρουμάνο υπήκοο που επιθυμεί να εργαστεί στην εν λόγω χώρα. Ωστόσο, 
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για τους φοιτητές από χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ και οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις 
σπουδές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφαρμόζεται ένα ειδικό πρόγραμμα εργασίας μετά τις 
σπουδές το οποίο διαφέρει από το τυπικό πρόγραμμα που προβλέπεται για τους υπηκόους 
χωρών που δεν είναι μέλη ΕΕ που επιθυμούν να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεν υπάρχει διάταξη στο κοινοτικό δίκαιο που να απαγορεύει ως τέτοια σε ένα κράτος μέλος 
να θεσπίσει ειδικό πρόγραμμα εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν είναι υπήκοοι της 
ΕΕ, και να υπάγει τους βουλγάρους και τους ρουμάνους αποφοίτους στο γενικό σύστημα 
άδειας εργασίας που εφαρμόζεται κατά τη μεταβατική περίοδο για βουλγάρους και 
ρουμάνους υπηκόους.

Ωστόσο, το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει να συμμορφώνεται πάντα προς τη διάταξη που 
περιέχεται στη συνθήκη προσχώρησης η οποία το υποχρεώνει, παρ’ όλα αυτά, να προτιμά 
τους βουλγάρους και ρουμάνους υπηκόους έναντι των μη υπηκόων της ΕΕ όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας του για πρώτη φορά.

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι ένας φοιτητής που δεν είναι πολίτης της ΕΕ και που, 
σύμφωνα με το βασισμένο σε μόρια σύστημα, βρίσκεται στη βαθμίδα 1 (εργασία μετά τις 
σπουδές) μπορεί να υποβάλει αίτηση για διετή θεώρηση εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
χωρίς να πρέπει να αποδείξει πρώτα συγκεκριμένη προσφορά εργασίας από εργοδότη. 
Ωστόσο, για να προσληφθεί εντέλει ο εν λόγω φοιτητής, ο εργοδότης πρέπει πρώτα να 
δημοσιεύσει τη θέση εργασίας και να τεκμηριώσει ότι δεν υπήρξε κατάλληλος υποψήφιος για 
τη συγκεκριμένη θέση εργασίας που να είναι υπήκοος οποιασδήποτε χώρας του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Αυτή η τελευταία απαίτηση διασφαλίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
βουλγάρων και των ρουμάνων υπηκόων, έχουν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι των υπηκόων χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της 
ΕΕ, και ως εκ τούτου υπάρχει συμμόρφωση προς τις διατάξεις της συνθήκης προσχώρησης. 
Συνεπώς, είναι άνευ σημασίας το γεγονός ότι οι βούλγαροι και ρουμάνοι υπήκοοι που 
επιθυμούν να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο –συμπεριλαμβανομένων φοιτητών που 
αποφοίτησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο– χρειάζονται πρώτα έναν εργοδότη στον οποίο να έχει 
χορηγηθεί άδεια εργασίας προκειμένου να τους προσλάβει προτού τους επιτραπεί να 
υποβάλουν αίτηση για κάρτα εργαζομένου από νέο κράτος μέλος (Accession Worker Card), 
ενώ, βάσει του προγράμματος εργασίας μετά τις σπουδές, οι φοιτητές από χώρες που δεν 
είναι κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για θεώρηση εργασίας χωρίς να 
έχουν εξασφαλίσει πρώτα εργοδότη στον οποίον να έχει χορηγηθεί άδεια εργασίας 
προκειμένου να τους προσλάβει.

Το γεγονός ότι οι βούλγαροι και ρουμάνοι υπήκοοι χρειάζονται άδεια εργασίας για να 
εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ άλλοι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν το δικαίωμα να 
εργάζονται ελεύθερα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν συνιστά διάκριση που αντίκειται στο 
κοινοτικό δίκαιο.

Δεδομένου ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν ότι δεν υπήρξε κατάλληλος 
για τη θέση εργασίας υποψήφιος που να είναι πολίτης χώρας του ΕΟΧ, 
συμπεριλαμβανομένων των βουλγάρων και των ρουμάνων πολιτών, πριν από την πρόσληψη 
αποφοίτου από χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ, η Επιτροπή θεωρεί ότι η βαθμίδα 1 
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(εργασία μετά τις σπουδές) του βασισμένου σε μόρια συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου 
συμμορφώνεται προς το κοινοτικό δίκαιο.


