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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0289/2009 dėl peticijos pateikėjo teisės gauti darbo ieškančio 
asmens išmoką Švedijoje, kurią pateikė Suomijos pilietis Henry Saarinen

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris 2006 m. rugpjūčio mėn. persikėlė iš Jungtinės Karalystės į Švediją, 
teigia, kad turi teisę Švedijoje gauti darbo ieškančio asmens išmoką. Jis teigia, kad Švedijos 
pareigūnas suklastojo duomenis jo ES-301 formos paraiškoje ir todėl atsisakyta jam skirti 
išmoką. Jis prašo Europos Parlamento įsikišti ir ištaisyti padėtį. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Komisijos pastabos

„Dėl peticijos trumpumo Komisija pateiks savo pastabas tik dėl konteksto dalykų, siekdama 
informuoti Peticijų komiteto narius. Kaip jau minėta daugelyje kitų peticijų, Bendrijos 
kompetencija spręsti socialinių išmokų klausimus yra labai ribota. Vyksta tam tikras 
koordinavimas, kuriuo užtikrinama, kad darbuotojai migrantai arba pensininkai, pasinaudoję 
savo teise į laisvą judėjimą, iš tikrųjų ir toliau kaups priklausančios paramos arba bazinės 
senatvės pensijos išmokas nacionalinės institucijos, kuri atsakinga už šiuos asmenis po to, kai 
jis persikelia, sąskaita. Tačiau toks koordinavimas nėra suderinimas, kuris užtikrintų, kad 
pareiškėjas būtinai atitiks reikalavimus gauti, pavyzdžiui, bedarbio pašalpas visose 27 
valstybėse narėse. Paramos lygis taip pat nebus vienodas. Tinkamumo siekiant gauti tokią 
paramą klausimai ir tokios paramos absoliutūs dydžiai – tai klausimai, kuriuos turėtų spręsti 
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kompetentingos valstybės narės. Švedija nepažeistų jokių Bendrijos teisės aktų vien 
taikydama bedarbiams kitokias tinkamumo sąlygas negu Jungtinėje Karalystėje.

Forma E 301, kurią mini peticijos pateikėjas, yra pažymėjimas, kuriame nurodomi 
laikotarpiai, į kuriuos atsižvelgiama skiriant bedarbio pašalpas. Ji naudojama Reglamento 
(EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo darbuotojams migrantams 67 
straipsnio taikymo tikslais. Išskyrus tam tikrų kategorijų asmenis, pavyzdžiui, pasienio 
darbuotojus, į šioje formoje nurodytus laikotarpius atsižvelgti reikia tik valstybei, kurioje 
buvo suinteresuoto asmens paskutinė darbo vieta (peticijos pateikėjo atveju tai yra Jungtinė 
Karalystė). Todėl Švedijos institucija iš esmės neprivalo atsižvelgti į tą formą.

Dėl teiginio, kad peticijos pateikėjo paraiška blogai ar nekompetentingai tvarkyta, peticijos 
pateikėjas paprasčiausia reikėtų kreiptis į Švedijos ombudsmeną, kompetentingą spręsti 
klausimus, susijusius su tokiomis vietos administracijos klaidomis. Su Švedijos ombudsmenu 
galima susisiekti adresu:

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

Išvada

Remiantis pateikta informacija neatrodo, kad šiuo atveju problema būtų Bendrijos teisės 
taikymas. Peticijos pateikėjui reikėtų rekomenduoti kitas atgręžtinio reikalavimo priemones.“


