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Svédországban a munkakeresési támogatásra való jogosultságáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki 2006 augusztusában költözött az Egyesült Királyságból 
Svédországba – azt állítja, hogy jogosult a svéd munkakeresési támogatásra. Kifejti, hogy a 
svéd tisztviselők megmásították az EU-301-es formanyomtatványon feltüntetett adatait, 
aminek következtében támogatás iránti kérelmét elutasították. Az Európai Parlament 
beavatkozását kéri a helyzet orvoslása érdekében. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

„A Bizottság észrevételei

Tekintettel a petíció rövidségére, a Bizottság a szöveggel kapcsolatos kérdésekre kívánja 
korlátozni az észrevételeit annak érdekében, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait a petícióról.  
Ahogy az már számos egyéb petícióval összefüggésben is elhangzott, a Közösség hatásköre 
igen korlátozott a jóléti jogosultságok kérdésében. Egy olyan koordinációs rendszer van 
életben, amely biztosítja, hogy a migráns munkavállalók, illetve a szabad mozgáshoz való 
jogukat gyakorló nyugdíjasok a költözést követően valóban folytatathatják jogosultságaik 
felhalmozását, illetve továbbra is kapni fogják alap öregségi nyugdíjukat, ami a felelős 
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nemzeti hatóságokat terheli. E koordinációs rendszer azonban távolról sem jelent 
harmonizációt, amely biztosítaná, hogy egy igényjogosult a 27 tagállam bármelyikében 
szükségszerűen ugyanazt a jogosultságot élvezze példának okáért a munkanélküli juttatások 
tekintetében. A támogatás mértéke sem hasonlít feltétlenül. A jogosultsággal és az ilyen 
jellegű támogatások abszolút mértékével kapcsolatos kérdések nemzeti hatáskörbe tartoznak. 
Svédország semmiképp nem sértette meg a közösségi jogot csupán azzal, hogy az Egyesült 
Királyságban a munkanélküliekre vonatkozó jogosultsági feltételektől eltérő feltételeket 
alkalmaz.

A petíció benyújtója által említett E-301-es formanyomtatvány egy olyan időszakra 
vonatkozó igazolás, amelyet a munkanélküli juttatások nyújtásánál figyelembe kell venni. A 
formanyomtatványt a szociális biztonsági rendszereknek a migráns munkavállalókra történő 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet 67. cikke alkalmazása céljából használják. 
Személyek bizonyos kategóriái kivételével – mint pl. a határ menti ingázó munkavállalók – az 
e formanyomtatványban igazolt időszakot csupán annak az államnak kell figyelembe vennie, 
amely az érintett személyt a legutoljára foglalkoztatta (a petíció benyújtójának esetében ez az 
Egyesült Királyság volt). Következésképpen a svéd intézmény elvben nem köteles figyelembe 
venni a formanyomtatványt.  

Ami a petíció benyújtójának kérvényével kapcsolatban felmerült helytelen kezelésre vagy 
hivatali visszaélésre irányuló állítást illeti, a petíció benyújtója számára az ésszerű megoldás 
az lenne, ha felvenné a kapcsolatot a svéd ombudsmannal, mivel az ő hatáskörébe tartozik, 
hogy foglalkozzon a helyi közigazgatásban bekövetkező ilyen jellegű hibákkal. A svéd 
ombudsman elérhetősége: 

Riksdagens ombudsmän – JO
Box 16327 
SE-10326 Stockholm 
Tel.:  +46 8 786 40 00 
Fax: +46 8 21 65 58 
Weboldal: http://www.jo.se

Következtetés

A benyújtott információk alapján nem mutatkozik semmilyen probléma a közösségi jog 
alkalmazását illetően. A petíció benyújtójának egyéb orvoslati lehetőséget kell javasolni.”


