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Stimate domnule Președinte, stimate doamna Comisar,
Așa cum v-am informat prin sesizarea noastră din data de 10.05.2018, reprezentăm
un număr considerabil de cetățeni români, rezidenți în Austria, in acest context
supunem atenției punctul nostru juridic de vedere în ceea ce privește proiectul de
lege austriac prin care se dorește diminuarea alocației pentru copii rezidenți în
Austria.
Astfel, reamintim că potrivit titlul iv privind libera circulație a persoanelor, a serviciilor
și a capitalurilor capitolul 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
lucrătorii europeni deci și cetățenii români) au dreptul de a se stabili si lucra in oricare
alt stat membru decât cel ai cărui cetățeni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale
tarii de reședința in aceleași condiții ca si resortisanții acelei tari, fără nicio
discriminare bazata pe cetățenie.
Art. 45 alineatul 2 din același act normativ prevede că ” Libera circulație implică
eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetățenie între lucrătorii statelor membre,
în ceea ce privește încadrarea în muncă, remunerarea și celelalte condiții de muncă.”
Mai mult tratatul Uniunii Europene se întemeiază pe valorile respectării demnității
umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților,
caracterizate prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate
între femei și bărbați.
Apreciem că la aceste valori ar fi trebuit să achieseze toate statele membre U.E,
inclusiv Austria, stat membru al UE încă din 1 ianuarie 1995. Așa deci, un stat cu
experiență voluminoasă în ceea ce privește comuniunea europeană.
În egală măsură, jurisprudența C.J.U.E statuează în mod constant necesitatea
menținerii egalității de tratament prevăzută în TFUE, fiind astfel în acord cu
Regulamentul UE 492/2011.
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Considerăm că principiul nediscriminării între lucrătorii Uniunii comportă
recunoașterea solidară a statelor membre a tuturor drepturilor aparținătorilor
lucrătorilor rezidenți, drepturi egale cu cele de care beneficiază lucrătorii resortisanți
ai statului membru în cauză.
Egalitatea de tratament presupune și interzice discriminările evidente pe motiv de
naționalitate, ori alte forme disimulate de discriminare care, prin aplicarea altor criterii
de diferențiere, conduc in fapt, la același rezultat.
Considerăm că alocațiile copiilor celor care lucrează pe teritoriul statului austriac și
care achită la nivel egal cu resortisanții austrieci impozite și taxe trebuie plătite în
aceeași manieră de echitate.
Regulamentul UE 492/2011 precizează fără echivoc prin art. 7 alineat 2 că lucrătorii
rezidenți ai unui stat beneficiază de aceleași avantaje sociale și fiscale ca și lucrătorii
naționali.
Acesta vine in concordanță cu dispozițiile Regulamentului 883/2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate care aliniază la nivel valoric alocațiile copiilor
lucrătorilor rezidenți atât din Austria, cât și de pe întreg teritoriul uniunii europene.
Așa cum am învederat în sesizarea noastră, alocația pentru copii reprezintă în
accepțiunea Convenției Europene a drepturilor omului, un drept patrimonial în sensul
art. 1 din protocolul 1 al Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților
Fundamentale de la Paris, 20.III.1952.
Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, cetățenii români au primit un nou statut,
acela de cetățean european.
Începând cu aceeași dată, potrivit Regulamentului EUROPEAN 1408/71, copiii
românilor care lucrează într-unul din statele membre ale Uniunii Europene au dreptul
la alocațiile de care beneficiază copiii statelor de reședință.
Mai mult, Convenția europeană a drepturilor omului, chiar dacă nu prevede stricto
senso noțiunea de ”copil”, prevede totuși în articolul 1 obligația statelor membre ale
uniunii europene de a garanta cetățenilor și rezidenților săi toate drepturile acordate
de convenție, aplicând un tratament nediscriminatoriu.
Aceeași Convenție, prin art. 14 garantează exercitarea drepturilor și libertăților
cetățenilor uniunii europene, interzicând discriminarea sub orice mod, inclusiv bazat
pe criterii de vârstă, origine națională.
Domnule Președinte, noi considerăm că, atâta timp cât toate statele membre au
ratificat Carta drepturilor copilului, au aderat la tratate UE, acestea și-au asumat și
obligația de a adera la principiile consacrate de acestea, cu preponderență la
respectarea drepturilor copilului.
Auch Engel brauchen Schutzengel e.V.
Bayerwaldstr. 36
94163 Saldenburg
Germany

În egală măsură, normele juridice naționale ale statelor membre, care fac trimitere la
copii, trebuie să se ralieze cu prioritate la interesul superior al acestora, conferindu-le
pe de o parte stabilitate in mediul de societate, iar pe de altă parte securitate socială.
Rolul Comisiei Europene este acela de a monitoriza strategiile naționale elaborate de
statele membre, prevenind în acest fel încălcarea unor principii de bază ale
funcționalității U.E., printre care și securitatea socială.
Așadar, obligațiile asumate de Austria, acelea de a rămâne loială principiilor TFUE,
se pot realiza atât prin adoptarea unor măsuri interne care să asigure respectarea
Tratatelor la care a achiesat, abținîndu-se de la acțiuni ce pot pericilita obiectivele
Uniunii Europene.
Avem deplină încredere în reprezentanții statului austriac care vor confirma
necesitatea menținerii unei constanțe privitoare la respectarea principiilor de
funcționare TFUE, asigurând prin menținerea legislației interne actuale că statutul de
cetățean european comportă atât drepturi cât și obligații pentru absolut toți cetățenii
statelor membre E.U.
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