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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.6.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1400/2012 от Мариан Хоули (Marian Holy), с австрийско 
гражданство, относно липсата на съгласувана политика на ЕС относно 
обезщетенията за безработица за мобилните работници

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е австрийски гражданин и през последните 10 години е 
работил в 3 различни европейски държави (Австрия, Германия и Финландия). Той 
притежава диплома по международна бизнес администрация (икономика) и след като е 
загубил работата си във Финландия, се е върнал в Австрия. Вносителят твърди, че няма 
право на обезщетение за безработица от никоя от трите държави, в които е работил, тъй 
като всяка държава прилага различни условия. Той твърди също, че е плащал данъци, 
докато е работел (в Австрия – 4 години, Германия – 3 години и Финландия – 3 години). 
Освен това при пристигането си в родната си страна е бил повикан да се яви пред 
отдела за имигранти на Обществената служба по заетостта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 юни 2013 г.

По правило законодателството на ЕС в областта на социалната сигурност предвижда 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социално осигуряване. Правото на 
Съюза не ограничава правомощията на държавите членки да организират своите схеми 
за социално осигуряване и предвид липсата на хармонизация на равнището на Съюза 
именно законодателството на всяка държава членка трябва да установи условията, при 
които се предоставят престации в рамките на социалното осигуряване, размера на тези 
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престации и срока, за който те се предоставят. При упражняването на това правомощие 
държавите членки трябва да спазват правото на Съюза и по-специално разпоредбите на 
Договора относно свободното движение на работници или относно свободата на всички 
граждани на Европейския съюз да се движат и да пребивават на територията на 
държавите членки и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004, с които бяха 
установени общи правила и принципи, които всички национални органи трябва да 
спазват при прилагането на националното право. Тези правила гарантират, че 
прилагането на различните национални законодателства е в съответствие с основните 
принципи на равенство и недопускане на дискриминация.

По принцип се очаква дадено безработно лице да потърси обезщетение за безработица 
в държавата членка, в която последно е работило, в съответствие с правилата, 
прилагани в тази държава. Компетентната институция на компетентната държава 
членка е длъжна да вземе под внимание — ако е необходимо — също така периодите 
на осигуряване или заетост, завършени от съответното лице в други държави членки1.

Следователно, вносителят на петицията може да потърси обезщетение за безработица 
във Финландия, която ще трябва да вземе предвид периодите на осигуряване и на 
самостоятелна заетост, завършени съгласно законодателството на всяка друга държава 
членка, доколкото това е необходимо за установяване на правото на обезщетение. Това 
правило, установено в член 48 от ДФЕС и допълнително заложено в член 61 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004, гарантира, че работниците мигранти в ЕС няма да бъдат 
ощетявани поради факта, че кариерата им е преминала в повече от една държава 
членка.

Както е посочено по-горе обаче, Договорът предвижда координация, а не 
хармонизиране на законодателството на държавите членки. Докато правилата на ЕС 
предвиждат периодите на осигуряване или на самостоятелна заетост да се вземат 
предвид за пораждането на права в компетентната държава членка, между 
националните схеми за безработица на държавите членки съществуват значителни 
съществени и процедурни различия, включително различни условия за предоставяне на 
обезщетение за безработица. Условията за допустимост за придобиване на право на 
обезщетение за безработица във Финландия се различават от тези в Германия или 
Австрия.

Обезщетението за безработица във Финландия се състои от свързана с доходите 
надбавка, основно обезщетение и подкрепа на пазара на труда. Във Финландия 
повечето служители са обхванати от фонд „Безработица“ на техния собствен сектор и в 
този случай имат право на надбавка, свързана с доходите. Надбавката се изплаща от 
фонд „Безработица“. Основното обезщетение и подкрепата на пазара на труда се 
изплащат от Социалноосигурителния институт (Kansaneläkelaitos, KELA).

Изглежда, че вносителят на петицията не е бил член на фонд „Безработица“ и поради 

                                               
1 Прилагат се различни правила за пограничните работници, които са пребивавали в друга държава 

членка по време на последната си заетост, и които следва да търсят обезщетение за безработица в 
държавата, в която пребивават. Случаят на вносителя на петицията не е такъв, тъй като той е и работил, 
и пребивавал във Финландия преди да стане безработен.
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това не е имал право на надбавка, свързана с доходите. Не е ясно дали вносителят на 
петицията е потърсил и основното обезщетение или подкрепа на пазара на труда след 
отказа за надбавката, свързана с доходите. Не е ясно също така поради каква причина е 
било отказано другото обезщетение, посочено в петицията („пари за преживяване“). 
Следователно Комисията не може да коментира този въпрос.

По отношение на правото на вносителя на петицията на обезщетение за безработица в 
държавите членки, в които е работил преди това (Австрия и Германия), трябва да се 
припомни, че тези държави не са компетентни да предоставят обезщетение за 
безработица на вносителя на петицията в съответствие с Регламент (ЕО) № 883/2004, 
тъй като държавата, в която вносителят последно е упражнявал дейност, е Финландия. 
Това означава, че правилата за координация на обезщетенията за безработица, 
включително разпоредбата за сумиране на периоди на осигуряване, заетост или 
самостоятелна заетост, не могат да бъдат приложени по отношение на Австрия и 
Германия. В тези две държави вносителят на петицията всъщност може да потърси 
обезщетение за безработица единствено въз основа на националното право и в 
сроковете, определени в него.

Заключения

Въз основа на гореизложеното службите на Комисията не са в състояние да заключат, 
че правото на ЕС е било нарушено. Изглежда, че финландските надбавки за 
безработица, свързани с доходите, са били отказани поради неизпълнение на условията 
в страната (т.е. липса на регистрация в съответния фонд „Безработица“). От петицията 
не стават ясни причините, поради които другото обезщетение („пари за преживяване“) 
е било отказано.

По отношение на правото на вносителя на обезщетение за безработица в Германия и 
Австрия службите на Комисията напомнят, че тези две държави не са компетентни да 
предоставят обезщетения за безработица съгласно правилата за координация на ЕС, 
както и че вносителят на петицията може да търси обезщетение за безработица 
единствено въз основа на германското или австрийското законодателство само по себе 
си.

Вносителят на петицията се приканва да посети интернет страницата относно 
координацията на схемите за социално осигуряване в ЕС, за да научи повече за своите 
права съгласно правото на ЕС, като например правото на обезщетение за старост при 
пенсиониране:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=854


