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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1400/2012, adresată de Marian Holy, de cetățenie austriacă, 
privind lipsa unei politici coerente a UE în domeniul prestațiilor pentru 
șomaj ale lucrătorilor mobili

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este resortisant austriac și, în ultimii 10 ani, a lucrat în trei state europene diferite 
(Austria, Germania și Finlanda). Acesta are o diplomă în Administrarea afacerilor 
internaționale (economie) și, în prezent, după ce și-a pierdut locul de muncă în Finlanda, s-a 
întors în Austria. Acesta pretinde că niciunul dintre cele trei state în care a lucrat nu îi oferă 
dreptul la prestații pentru șomaj, deoarece fiecare dintre acestea impun condiții diferite. 
Petiționarul pretinde că și-a achitat taxele pe parcursul anilor în care a fost angajat (Austria –
4 ani, Germania – 3 ani, Finlanda – 3 ani). În plus, după întoarcerea sa în statul de origine, i s-
a solicitat să se prezinte la departamentul AMS Imigrări.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 iunie 2013

În general, legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, nu și 
armonizarea sistemelor de securitate socială. Legislația Uniunii Europene nu limitează 
competența statelor membre de a-și organiza sistemele de securitate socială și, în lipsa unei 
armonizări la nivelul Uniunii, legislația fiecărui stat membru este cea care stabilește condițiile 
de acordare a prestațiilor de securitate socială, precum și cuantumul acestor prestații și 
perioada pentru care sunt acordate. Totuși, în exercitarea acestei competențe, statele membre 
trebuie să respecte legislația Uniunii și, în special, dispozițiile tratatului referitoare la libera 
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circulație a lucrătorilor, conform cărora fiecare cetățean al Uniunii Europene are dreptul de a 
circula și de a se stabili pe teritoriul statelor membre, precum și dispozițiile Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 care stabilește norme și principii comune care trebuie respectate de către 
toate autoritățile naționale la aplicarea legislației naționale. Aceste norme garantează faptul că 
punerea în aplicare a diferitelor legislații naționale respectă principiile fundamentale ale 
egalității de tratament și nediscriminării. 

În principiu, un lucrător șomer ar trebui să pretindă prestații de șomaj în statul membru în care 
a lucrat ultima dată, în conformitate cu normele care se aplică în statul respectiv. Instituția 
competentă din statul membru în cauză este obligată să ia în considerare – dacă este cazul – și 
perioadele de asigurare sau de activitate salariată realizate de persoana respectivă în alte state 
membre1.

Prin urmare, petiționarul ar putea pretinde prestații de șomaj în Finlanda, care ar trebui să ia în 
considerare perioadele de asigurare și de activitate independentă realizate în conformitate cu 
legislația oricărui alt stat membru, dacă acest lucru ar fi necesar pentru a obține dreptul la 
prestații. Această normă, stabilită prin articolul 48 din TFUE și ulterior aplicată în articolul 61 
din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, asigură faptul că lucrătorii migranți din UE nu sunt 
penalizați dacă și-au desfășurat activitatea în mai mult de un stat membru.

Cu toate acestea, după cum se menționează mai sus, tratatul prevede coordonarea și nu 
armonizarea legislației statelor membre. Deși normele UE prevăd că perioadele de asigurare 
sau de activitate independentă trebuie să fie luate în considerare atunci când se oferă drepturi 
în statul membru competent, între sistemele naționale de șomaj din statele membre există 
diferențe semnificative de fond și de procedură, inclusiv condiții diferite de oferire a 
prestațiilor de șomaj. Condițiile de eligibilitate pentru dreptul la prestații de șomaj în Finlanda 
diferă de cele din Germania sau din Austria.

În Finlanda, prestațiile de șomaj constau într-o alocație în funcție de venit, o alocație de bază 
și un ajutor pentru integrare pe piața muncii. În Finlanda, majoritatea angajaților sunt acoperiți 
de fondul de șomaj din propriul sector, caz în care au dreptul la o alocație în funcție de venit. 
Alocația este plătită de fondul de șomaj. Alocația de bază și ajutorul pentru integrare pe piața 
muncii sunt plătite de Instituția de Asigurări Sociale (Kansaneläkelaitos, Kela).

Se pare că petiționarul nu a fost membru al fondului pentru șomaj și, prin urmare, el nu a avut 
dreptul să primească o alocație în funcție de venit. Nu este clar dacă petiționarul a solicitat 
alocația de bază sau ajutorul pentru integrare pe piața muncii după refuzul primit la solicitarea 
sa de a primi alocație în funcție de venit. De asemenea, nu este clar nici motivul pentru care i 
s-a refuzat și cealaltă prestație menționată de petiționar („bani pentru supraviețuire”). Prin 
urmare, Comisia nu poate comenta asupra acestei chestiuni.

În ceea ce privește dreptul petiționarului la prestații de șomaj în statele membre în care acesta 
a lucrat anterior (Austria și Germania), trebuie reamintit faptul că aceste țări nu sunt în măsură 
să îi ofere petiționarului prestații de șomaj în conformitate cu Regulamentul (CE) 

                                               
1 Se aplică norme diferite în cazul lucrătorilor frontalieri, care au locuit în alt stat membru în cursul ultimei lor 
activități și care trebuie să solicite prestații de șomaj în statul membru de reședință. Această situație nu i se aplică 
petiționarului, care a lucrat și locuit în Finlanda înainte de a deveni șomer.
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nr. 883/2004, întrucât țara în care petiționarul și-a desfășurat ultima activitate a fost Finlanda. 
Acest lucru înseamnă că normele de coordonare privind prestațiile de șomaj, inclusiv 
dispoziția privind cumularea perioadelor de asigurare, de activitate salariată sau de activitate 
independentă, nu pot fi invocate în ceea ce privește Austria și Germania. În aceste două țări, 
petiționarul ar putea de fapt solicita prestații de șomaj doar pe baza legislației naționale și în 
termenul stabilit de această legislație.

Concluzii

Pe baza celor menționate mai sus, serviciile Comisiei nu sunt în măsură să concluzioneze că 
în acest caz s-a încălcat legislația UE. Se pare că în Finlanda prestațiile de șomaj oferite în 
funcție de venit i s-au refuzat din cauza nerespectării condițiilor naționale (de exemplu: lipsa 
contribuției la fondul de șomaj). Din petiție nu reies clar motivele pentru care i s-a refuzat 
cealaltă prestație („banii pentru supraviețuire"). 

Referitor la dreptul petiționarului la prestații de șomaj în Germania și Austria, serviciile 
Comisiei reamintesc faptul că cele două țări nu sunt în măsură să ofere prestații de șomaj în 
conformitate cu normele de coordonare ale UE și că petiționarul ar putea solicita prestații de 
șomaj doar în baza legislației germane și austriece.

Petiționarul este rugat să viziteze site-ul internet referitor la coordonarea regimurilor de 
securitate socială din UE, pentru a afla mai multe informații privind drepturile pe care le are 
în conformitate cu legislația UE, precum dreptul la prestații de pensie pentru limită de vârstă.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=854


