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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1831/2008, внесена от г-н Mustafa Irkan, с британско гражданство, 
относно пряка дискриминация от шведските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, британски гражданин от турски произход, счита, че той би 
станал жертва на непряка дискриминация от шведските органи, тъй като ако се 
премести в Швеция, той не би имал право на каквито и да било помощи за социално 
осигуряване. Вносителят на петицията е обмислял преместване в Швеция съгласно 
Директива 2004/38/ЕО и е поискал информация за местните социални помощи. Според 
вносителя на петицията той е бил уведомен, че той няма достъп до социално 
осигуряване, освен ако е работил в Швеция. Вносителят на петицията твърди, че такова 
отношение представлява дискриминация и е в противоречие със законодателството на 
ЕО, тъй като не се прилага спрямо шведските граждани (шведски гражданин, който 
никога не е работил или плащал данъци в Швеция, а в други държави-членки, се ползва 
от социални помощи в Швеция, ако пребивава там). Според вносителя на петицията, 
той не може да предвиди колко време ще мине, докато си намери работа в Швеция. 
Поради това, той счита, че тези граждани на ЕС, които активно си търсят работа, следва 
да се ползват от същите социални права, както шведските граждани. Вносителят на 
петицията иска Европейският парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.
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Вносителят на петицията, британски гражданин от турски произход, е искал да се 
премести в Швеция със семейството си. Той се оплаква, че шведските органи са го 
информирали, че за разлика от шведските граждани в подобно положение, той няма да 
има право на обезщетения за безработица и ще трябва да поеме медицинските си 
разходи до момента, в който си намери работа. Той също така се оплаква, че е вероятно 
да бъде дискриминиран въз основа на етническия си произход, той като средният 
процент на безработицата в Швеция е около 5%, но за етническите турци цифрите 
достигат 45%. Той твърди, че комбинацията от непропорционално висок процент на 
безработица, съчетана с липсата на каквото и да било социално подпомагане за лицата, 
търсещи работа, го е спряла да мигрира в Швеция.

Комисията също е получила оплакването директно и е предоставила на вносителя на 
петицията анализ на неговия случай в светлината на приложимото законодателство на 
Общността.

По отношение на достъпа до обезщетения за безработица, въпросът е свързан с 
координирането на социалната сигурност в рамките на ЕС.

Законодателството на ЕС в областта на социалната сигурност предвижда координиране, 
а не хармонизиране на схемите за социална сигурност. Това означава, че всяка 
държава–членка е свободна да определи детайлите на своята система за социална
сигурност, в това число какви помощи да се предоставят, условията за допустимост, как 
се изчисляват тези помощи и колко вноски следва да се платят. 

Въпреки това разпоредбите на Общността, и по-специално Регламент (ЕИО) № 1408/71, 
установяват общи правила и принципи, които трябва да се съблюдават от всички 
национални органи при прилагането на националното право. Тези правила гарантират, 
че прилагането на различните национални законодателства зачита основните принципи 
на равно третиране и недискриминация. Чрез това се гарантира, че прилагането на 
различните национални законодателства няма неблагоприятно влияние върху лицата, 
упражняващи своето право на свободно движение в рамките на Европейския съюз.

Правилата, координиращи обезщетенията за безработица, са изложени в Глава 6 на 
Регламент 1408/71. По принцип работникът има право да претендира за обезщетения за 
безработица само в държавата–членка, в която е последната му заетост. Ако той/тя иска 
да търси работа в друга държава–членка, Регламент 1408/71 предвижда тази 
възможност, като определя правила за износ на обезщетения за безработица (член 69). 
Те разпореждат, че за ограничен период от време лице, търсещо работа, може да запази 
правото си на обезщетения за безработица, когато отива в една или повече други 
държави–членки, за да търси там работа. Тези правила несъмнено се прилагат еднакво 
за всички граждани на ЕС. 

По време на този период на износ лицето, търсещо работа, трябва да се регистрира в 
службите по заетостта на всяка от държавите–членки, в които отива, и трябва да 
подлежи на организираната в тях контролна процедура. Лицето, което търси работа, 
следва да се обърне за повече информация към центъра по заетостта, в който е 
регистрирано. 
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Важно е също така да се обясни, че член 18 от Договора за ЕО регламентира, че всеки 
гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на 
територията на държавите–членки при спазване на ограниченията и условията, 
предвидени в настоящия договор, и на мерките, приети за неговото осъществяване.
Съответните ограничения и условия могат да се намерят в Директива 2004/38/ЕО1. 

Съгласно съдебната практика2 на Съда на Европейските общности, лице, което търси
работа, може да остане в приемащата държава–членка за период, „достатъчен, за да 
му даде възможност да бъде оценено във връзка с предложения за работа и да 
предприеме необходимите стъпки, за да бъде наето“. По това дело СЕО е сметнал, че 
6 месеца са такъв разумен период. След изтичането на този период лицето, търсещо 
работа, не може да бъде изгонено от страната, ако докаже, че продължава да търси 
работа и има действителна вероятност да бъде наето. 

Без да се накърнява горното право на пребиваване, член 24, параграф 2 от директивата 
дава право на държавите–членки да не дават на лицата, търсещи работа, право на 
социално подпомагане. Целта на това правило е да се избегне прекомерно бреме върху 
схемите за социално подпомагане на приемащите държави–членки. Тази разпоредба се 
прилага за всички граждани на ЕС, независимо от етническия им произход.

Въпреки това, помощи от финансово естество, които независимо от техния статут 
съгласно националното законодателство са предназначени за подпомагане на достъпа 
до пазара на труда, не могат да се разглеждат като представляващи „социално 
подпомагане“ по смисъла на член 24, параграф 2 от тази Директива3. На практика това 
правило не се прилага към онези помощи, чието предназначение е да подпомогнат 
достъпа до заетост на пазара на труда на държава–членка, ако съществува действителна
връзка между лицето, търсещо работа, и пазара на труда на тази държава–членка. 
Съществуването на такава връзка може да се определи, в частност, като се установи, че 
съответното лице в рамките на разумен период от време на практика действително е 
търсило работа във въпросната държава–членка4.

                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на 

граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се придвижват и да пребивават свободно 
на територията на държавите–членки, ОВ L 158 от 30 април 2004 г., стр. 77.

2 Решение на Съда от 26 февруари 1991 г. по дело C-292/89 Antonissen, ECR 1991 г., стр. I-00745.
3 Решение на Съда от 4 юни 2009 г. по съединени дела C-22/08 и C-23/08 Vatsouras и Koupatantze.
4 Решение на Съда от 23 март 2004 г. по дело C-138/02 Collins ECR 2004 г., стр. I-2703.


