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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0289/2009, του κ. Henry Saarinen, φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το δικαίωμά του να επωφεληθεί του επιδόματος αναζήτησης εργασίας στη 
Σουηδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος μετακόμισε από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Σουηδία τον Αύγουστο του 
2006, ισχυρίζεται ότι δικαιούται να λάβει επίδομα αναζήτησης εργασίας στη Σουηδία. 
Ισχυρίζεται ότι ένας σουηδός υπάλληλος παραποίησε τα στοιχεία του στο έντυπο 301 της ΕΕ 
και ως εκ τούτου στερήθηκε το επίδομα. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει 
και να διορθώσει την κατάστασή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Δεδομένης της συντομίας της αναφοράς, η Επιτροπή θα περιορίσει τις παρατηρήσεις της σε 
γενικότερα ζητήματα, προς ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Αναφορών. Όπως έχει 
αναφερθεί στο πλαίσιο πολυάριθμων άλλων αναφορών, το εύρος των αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής σε θέματα παροχών πρόνοιας είναι πολύ περιορισμένο. Υπάρχει ένας 
συντονισμός, που διασφαλίζει ότι ένας μετακινούμενος εργαζόμενος ή ένας συνταξιούχος 
που έχει ασκήσει το δικαίωμά του στην ελεύθερη κυκλοφορία θα συνεχίσει πράγματι να 
λαμβάνει τις παροχές ή τη βασική σύνταξη γήρατος που δικαιούται σε βάρος της εθνικής 
αρχής που είναι υπεύθυνη για αυτόν, και μετά τη μετακίνησή του. Ωστόσο, ο συντονισμός 
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αυτός απέχει πολύ από την εναρμόνιση, η οποία θα εγγυόταν ότι ο αιτών θα απολάμβανε 
απαραίτητα τα ίδια δικαιώματα, για παράδειγμα, για επιδόματα ανεργίας, σε οποιοδήποτε από 
τα 27 κράτη μέλη. Ούτε το επίπεδο της στήριξης πρέπει απαραιτήτως να είναι συγκρίσιμο. Τα 
ζητήματα της επιλεξιμότητας και των απόλυτων επιπέδων της στήριξης αυτής αποτελούν 
θέματα που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα. Η Σουηδία δεν θα παραβίαζε οποιαδήποτε 
διάταξη του κοινοτικού δικαίου απλώς εφαρμόζοντας διαφορετικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας από εκείνες που εφαρμόζει το Ηνωμένο Βασίλειο για τους ανέργους.

Το έντυπο E 301 για το οποίο κάνει λόγο ο αναφέρων είναι η βεβαίωση σχετικά με τις 
περιόδους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας. 
Χρησιμοποιείται για τον σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 67 του κανονισμού 1408/71 περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς που διακινούνται 
εντός της Κοινότητος. Με την εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών προσώπων, όπως οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι, οι περίοδοι που βεβαιώνονται στο εν λόγω έντυπο πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη μόνον από το κράτος τελευταίας απασχόλησης του ενδιαφερομένου (το 
οποίο στην περίπτωση του αναφέροντα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο). Επομένως, ο σουηδικός 
οργανισμός δεν είναι καταρχήν υποχρεωμένος να λάβει υπόψη το έντυπο.  

Όσον αφορά τον ισχυρισμό περί κακού χειρισμού ή κακοδιοίκησης σε σχέση με την αίτηση 
του αναφέροντα, η φυσική λύση για τον αναφέροντα θα ήταν να απευθυνθεί στον σουηδό 
διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση σφαλμάτων της τοπικής 
διοίκησης. Τα στοιχεία επικοινωνίας του σουηδού διαμεσολαβητή είναι: 

Riksdagens ombudsmän – JO
Box 16327 
SE-10326 Στοκχόλμη 
Τηλ.. : +46 8 786 40 00 
Φαξ : +46 8 21 65 58 
Ιστότοπος: http://www.jo.se

Συμπέρασμα

Βάσει των παρασχεθεισών πληροφοριών, δεν φαίνεται να συντρέχει πρόβλημα εφαρμογής 
της κοινοτικής νομοθεσίας στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πρέπει να συσταθούν στον 
αναφέροντα άλλα μέσα προσφυγής.


