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Asia: Vetoomus nro 1033/2008, N.G., Bulgarian kansalainen, romanialaisten ja 
bulgarialaisten opiskelijoiden epäoikeudenmukaisesta kohtelusta Yhdistyneen 
kuningaskunnan työmarkkinoilla verrattuna EU:n ulkopuolelta tuleviin 
opiskelijoihin

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka viimeistelee parhaillaan johtamistaidon maisterin tutkintoaan 
Leicesterin yliopistossa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, väittää, että pääsyssä Yhdistyneen 
kuningaskunnan työmarkkinoille romanialaisia ja bulgarialaisia opiskelijoita kohdellaan 
epäsuotuisammin kuin EU:n ulkopuolelta kotoisin olevia kansainvälisiä opiskelijoita. 
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että romanialaiset ja bulgarialaiset opiskelijat päätyvät 
harmaalle alueelle, koska he eivät pääse Yhdistyneen kuningaskunnan työmarkkinoille 
samoilla ehdoilla kuin muut EU:n kansalaiset, mutta heitä eivät myöskään koske samat 
määräykset kuin EU:n ulkopuolelta tulevia opiskelijoita. Hän pitää tilannetta 
epäoikeudenmukaisena ja pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2008

Vetoomuksen on esittänyt bulgarialainen opiskelija, joka suorittaa maisterin tutkintoa 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hän väittää, että Yhdistynyt kuningaskunta rajoittaa 
yliopistosta valmistuneiden bulgarialaisten ja romanialaisten opiskelijoiden pääsyä maan 
työmarkkinoille, sillä työskennelläkseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa heidän on haettava 
työlupaa ja todistettava, että heillä on työpaikka. EU:n ulkopuolelta tulevia opiskelijoita 
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kohdellaan paremmin, koska heidän viisuminsa voimassaoloaikaa jatketaan automaattisesti ja 
heille myönnetään työlupa kahden vuoden ajaksi heidän päätettyään opintonsa.

Vetoomuksen esittäjän mukaan työlupavaatimus rikkoo EU:n kansalaisten yhdenvertaisen 
kohtelun periaatetta. Hän katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi vähintäänkin 
myönnettävä bulgarialaisille ja romanialaisille opiskelijoille vastaava kohtelu kuin muille 
kansainvälisille opiskelijoille.

Yhdenvertainen kohtelu

EU:n lainsäädäntö takaa yleisellä tasolla unionin kansalaisille oikeuden muuttaa vapaasti 
työskentelemään toiseen jäsenvaltioon ilman työlupaa. Bulgarian ja Romanian 
liittymissopimuksiin sisältyvien siirtymäjärjestelyjen nojalla muut EU:n jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin rajoittaa Bulgarian ja Romanian kansalaisten oikeutta väliaikaisesti seitsemän 
vuoden ajan maiden liityttyä Euroopan unioniin 1. tammikuuta 2007. Työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden takaavaa EU: lainsäädäntöä ei sovellettu liittymistä seuranneiden kahden 
vuoden aikana. Bulgarialaisten ja romanialaisten työntekijöiden pääsyä muiden 
25 jäsenvaltion työmarkkinoille säädeltiin sen sijaan jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Kansallisten toimenpiteiden soveltamista voidaan jatkaa kolmen 
vuoden ajan sillä edellytyksellä, että jäsenvaltio ilmoittaa asiasta komissiolle.

Siirtymäajan toinen vaihe alkoi 1. tammikuuta 2009, jolloin Yhdistynyt kuningaskunta 
ilmoitti komissiolle jatkavansa ensimmäisessä vaiheessa sovellettuja kansallisia toimenpiteitä. 
Näin ollen Bulgarian ja Romanian kansalaiset tarvitsevat edelleen työluvan työskennelläkseen 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Toisin kuin vetoomuksen esittäjä väittää, bulgarialaisten ja romanialaisten työntekijöiden 
eriarvoinen kohtelu suhteessa muiden jäsenvaltioiden työntekijöihin, joilta ei vaadita 
työlupaa, ei kuitenkaan ole yhteisön lainsäädännön vastaista. EY:n perustamissopimuksessa 
kielletään EU:n kansalaisten eriarvoinen kohtelu kieltämällä kansalaisuuteen perustuva 
syrjintä, tämän kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen tiettyjen määräysten 
soveltamista. Tällaisia erityismääräyksiä ovat esimerkiksi liittymissopimuksiin sisältyvät 
siirtymäjärjestelyt, jotka mahdollistavat työluvan vaatimisen väliaikaisesti.

EU:n ulkopuolelta tulevien vastavalmistuneiden opiskelijoiden edullisempi kohtelu

Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että bulgarialaiset ja romanialaiset opiskelijat ovat 
kolmansista maista tulevia opiskelijoita huonommassa asemassa, ja vaatii, että heille olisi 
myönnettävä vähintäänkin vastaava kohtelu. Komissio ymmärtää, että Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa opintonsa päättäneiltä Bulgarian ja Romanian kansalaisilta vaaditaan 
valmistumisen jälkeen työlupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa työskentelyä varten samojen 
yleisten sääntöjen nojalla, joita sovelletaan kaikkiin Bulgarian ja Romanian kansalaisiin, jotka 
haluavat työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
valmistuneet EU:n ulkopuolelta tulevat opiskelijat kuuluvat puolestaan erityisen opintojen 
jälkeistä työntekoa helpottavan ohjelman piiriin, joka eroaa yleisestä järjestelmästä, jota 
sovelletaan muihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka haluavat työskennellä 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yksikään yhteisön lainsäädännön säännös ei sinällään kiellä jäsenvaltiota perustamasta 
erityistä järjestelmää vastavalmistuneiden kolmansien maiden opiskelijoiden työntekoa 
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varten, samalla kun se soveltaa bulgarialaisiin ja romanialaisiin vastavalmistuneisiin 
opiskelijoihin yleistä työlupajärjestelmää, jota sovelletaan siirtymäaikana Bulgarian ja 
Romanian kansalaisiin. 

Jäsenvaltion on kuitenkin aina noudatettava liittymissopimuksen määräystä, jonka nojalla sen 
on asetettava Bulgarian ja Romanian kansalaiset etusijalle kolmansien maiden kansalaisiin 
nähden työmarkkinoille pääsyn suhteen.

Komissio ymmärtää, että EU:n ulkopuolelta tuleva opiskelija, joka kuuluu sovellettavan 
pistejärjestelmän tasoon 1 (opintojen jälkeinen työnteko), voi hakea kaksivuotista työviisumia 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilman, että hänen on osoitettava työnantajan tarjonneen 
hänelle työpaikkaa. Kuitenkin jotta hänet voidaan ottaa palvelukseen, työnantajan on ensin 
ilmoitettava avoimesta työpaikasta ja osoitettava, että työtehtävään ei löydy soveltuvaa 
työntekijää, joka on kotoisin jostakin Euroopan talousalueen (ETA) maasta. 

Jälkimmäisellä vaatimuksella varmistetaan, että EU:n kansalaisilla bulgarialaiset ja 
romanialaiset mukaan lukien on etusija kolmansien maiden kansalaisiin nähden Yhdistyneen 
kuningaskunnan työmarkkinoille pääsyssä, mikä on liittymissopimuksen määräysten 
mukaista. Näin ollen sillä ei ole merkitystä, että Bulgarian tai Romanian kansalaiset, jotka 
haluavat työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, maassa valmistuneet opiskelijat 
mukaan lukien, voivat hakea niin sanottua liittymävaltion työntekijän korttia vain siinä 
tapauksessa, että työnantaja, jolla itsellään on työlupa, lupautuu työllistämään heidät, kun taas 
kolmansista maista kotoisin olevat opiskelijat voivat opintojen jälkeistä työntekoa helpottavan 
ohjelman puitteissa hakea työviisumia ilman, että heidän on osoitettava työluvan omaavan 
työnantajan lupautuneen työllistämään heidät.

Se seikka, että Bulgarian ja Romanian kansalaiset tarvitsevat työluvan työskennelläkseen 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset voivat 
vapaasti työskennellä maassa, ei vastaa yhteisön lainsäädännön nojalla kiellettyä syrjintää. 

Koska työnantaja velvoitetaan osoittamaan, että työtehtävään ei löytynyt sopivaa ETA-valtion 
kansalaista (joihin myös Bulgarian ja Romanian kansalaiset kuuluvat), ennen kuin tämä ottaa 
palvelukseen kolmannesta maasta kotoisin olevan vastavalmistuneen opiskelijan, komissio 
katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan pistejärjestelmän tason 1 ohjelma (opintojen 
jälkeinen työnteko) noudattaa yhteisön lainsäädäntöä.


