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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1679/2008, внесена от G. H., с германско гражданство, относно 
търсенето на работа в  чужбина и запазването на правото на 
обезщетение

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че лица, получаващи обезщетения за безработица
ALG I и ALG II в Германия, не могат да търсят работа в чужбина и същевременно да 
запазят правото си да получават обезщетение. Тя твърди, че може да си намери работа 
в Испания. Според нея германската служба по труда не й предоставя съдействие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Вносителката на петицията живее в Германия и получава обезщетение за безработица
от Германия. Тя е пожелала да получи практическо обучение в Майорка (Испания), за 
което е помолила за съдействие компетентното бюро по труда в Германия.

Вносителката на петицията се жалва, че германската служба по труда не предоставя 
съдействие на хората, търсещи работа в чужбина.

Разпоредбите на Общността в областта на социалното осигуряване предвиждат 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социално осигуряване. Това означава, 
че всяка държава-членка е свободна да определя детайлите, свързани с нейната система
за социално осигуряване, в това число какви обезщетения следва да се предоставят, 
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условията за допустимост, как тези обезщетения се изчисляват и какви вноски следва 
да се заплащат. Разпоредбите на Общността, и по-специално Регламент (ЕИО) № 
1408/711, определят общи правила и принципи, които трябва да се спазват от всички 
национални органи при прилагането на националното законодателство.  Тези правила 
гарантират, че при прилагането на различните национални законодателства се спазват
основните принципи на равно третиране и недискриминация. Чрез това се гарантира, че 
спазването на различните национални законодателства не оказва неблагоприятно 
въздействие върху лицата, които упражняват правото си да се движат свободно на 
територията на Европейския съюз. 

По искане на Комисията, германският член на Административната комисия за 
социално осигуряване на мигрантите разгледа случая със следните резултати:
На 23 април 2008 г. вносителката на петицията е уведомена от компетентното бюро по 
труда в Германия за евентуално подпомагане при търсене на работа в чужбина. По-
специално вносителката на петицията е уведомена за възможността да получи помощ
за покриване на разходите по преместване и обучение. Такова подпомагане се основава
на член 16 SGB II, по това време във връзка с член 48 и член 54, параграф 6 SGB III 
(книги ІІ и ІІІ от Социалния кодекс).

Решението за отпускане на такова подпомагане се извършва по преценка на 
компетентното ведомство, което проверява дали е необходима такава помощ за 
започване на работа. 
Съгласно получената от германското бюро по труда информация, предоставената на 
вносителката на петицията консултация е пълна и целесъобразна. Следва да се 
отбележи, че правилното прилагане на условията за отпускане на такава помощ попада 
в сферата на националното законодателство и следователно службите на Комисията не 
могат да упражняват контрол.

Доколкото се засягат разпоредбите на Общността, нищо не сочи евентуална непряка 
дискриминация при прилагането на германските правила. 
По-специално вносителката на петицията не се жалва във връзка с възможно 
нарушение на член 69 от Регламент № 1408/71, който предвижда запазване на правото 
на обезщетение за безработица най-много за период от 3 месеца при определени 
условия. От получената информация следва, че този член не се визира, тъй като 
вносителката на петицията получава германското обезщетение ALG II 
("Arbeitslosengeld II"). Това обезщетение е включено в Приложение ІІа, точка Д. 
ГЕРМАНИЯ от Регламент (ЕИО) № 1408/71, която предвижда:
"Помощи за покриване на разходите за издръжка съгласно основната разпоредба за 
търсещите работа, освен ако по отношение на тези помощи не са изпълнени 
изискванията за получаване на временна добавка след получаване на помощи за 
безработица (член 24, параграф 1 от книга 2 на Социалния кодекс)."
От тази точка следва, че обезщетенията ALG II за покриване на разходите за издръжка
по основната разпоредба за търсещите работа лица обикновено са специални 

                                               
1 Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социално 

осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, 
ОВ L 149 от 5.7.1971 г., стр. 2.
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обезщетения, за които не се изискват вноски и които не могат да се изнасят, така че 
могат да се получават единствено в държавата на пребиваване.

На 6 май 2009 г. вносителката на петицията е уведомила бюрото по труда, че 
междувременно си е намерила работа в германски ресторант.

Заключение

Комисията не можа да установи никакво нарушение на разпоредбите на Общността в 
областта на координацията на схемите за социално осигуряване.


