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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0387/2011, внесена от Gianfranco Jean-François Pardo, с италианско 
гражданство, относно спиране на обезщетение при безработица от INEM 
(Испания) от началото на 2010 г.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, италиански гражданин, пребиваващ в Испания, е получавал 
испанско обезщетение за безработица от INEM от октомври 2009 г. Обезщетението е 
било спряно от декември 2010 г.  на основание отсъствието му от територията на 
Испания. Испанското законодателство постановява, че гражданите на ЕС не могат да 
пребивават извън територията на Испания за срок от повече от 15 дни без надлежно 
документирана причина. Вносителят на петицията твърди, че неговото отсъствие е 
било предизвикано от спешно посещение до неговата болна дъщеря, която е била в 
болница в Бразилия, и че той е изпратил съответната документация до компетентните 
испански органи, но без положителен резултат.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юли 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Общо взето, правото на ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда 
координация, а не хармонизация на схемите за социално осигуряване. Правото на 
Съюза не ограничава правомощията на държавите-членки да организират своите 
социалноосигурителни схеми и, в отсъствието на хармонизация на равнището на 
Съюза, именно законодателството на всяка държава-членка следва да предвиди 
условията, при които се предоставят социалноосигурителни обезщетения, размера на 



PE472.168v01-00 2/2 CM\876916BG.doc

BG

тези обезщетения и срока, за който те се предоставят. Въпреки това, при упражняване 
на тези свои правомощия, държавите-членки трябва да спазват изискванията на правото 
на Съюза и, по-специално, разпоредбите в Договора по отношение на свободата на 
движение на работници или свободата на всеки гражданин на Европейския съюз да се 
движи и пребивава на територията на държавите-членки съгласно разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 883/2004. С това право се установяват общи правила и принципи, 
които трябва да се спазват 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.

Вносителят на петицията попада в обхвата на испанското законодателство в областта 
на социалното осигуряване, което предвижда, че, за да запази правото си на 
обезщетение за безработица в Испания, гражданин на ЕС не трябва да пребивава извън 
територията на Испания за период по-дълъг от 15 дни без надлежно документирана 
причина. Вносителят е напуснал Испания и е останал 3 месеца в Бразилия при болната 
си дъщеря. Изплащането на обезщетението му за безработица е било прекратено 
поради това, че той не се намира на испанска територия.

Правилата на ЕС относно координацията на социалното осигуряване не са приложими 
по отношение на настоящия случай. Условията за получаване на обезщетения за 
безработица се определят от националния законодател. По принцип, законодателите 
свързват предоставянето на обезщетения за безработица с условието лицето да 
присъства на територията на компетентната страна и да бъде на разположение на 
службите по заетост. Преди всичко съответната национална институция или 
национален съд са тези, които трябва да преценят дали въпросното лице е имало 
основателна причина да напусне испанската територия. Комисията не може да замести 
такова разследване, което трябва да бъде проведено на национално равнище.

Заключения

Правилата на ЕС относно координацията на социалното осигуряване не са приложими 
по отношение на настоящия случай. Преди всичко съответната национална институция 
(т.е. INEM) е тази, която трябва да прецени дали въпросното лице е имало основателна 
причина да напусне испанската територия. Комисията не може да замести такова 
разследване, което трябва да бъде проведено на национално равнище.

Препоръчва се на вносителя на петицията да не пропуска съответните срокове за 
предприемане на действия съгласно националните процедури.


