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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0289/2009, którą złożył Henry Saarinen (Finlandia) w sprawie prawa do 
korzystania w Szwecji z zasiłku dla osób poszukujących pracy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który w sierpniu 2006 r. przeprowadził się z Wielkiej Brytanii do 
Szwecji, twierdzi, że w tym ostatnim kraju ma prawo do zasiłku z funduszu na rzecz osób 
poszukujących pracy. Składający petycję utrzymuje, że szwedzki urzędnik manipulował 
danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym E 301 i dlatego odmówiono mu przyznania 
takiego zasiłku. Zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań i skorygowanie 
sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Uwagi Komisji

Zważywszy na zwięzłość petycji, Komisja ograniczy się w swych uwagach do kwestii 
okoliczności, do wiadomości członków Komisji Petycji. Jak zaznaczano w przypadku wielu
innych petycji, zakres kompetencji Wspólnoty w kwestiach dotyczących prawa do świadczeń 
socjalnych jest niezwykle wąski. Obowiązuje koordynacja systemów, która gwarantuje, że
pracownik migrujący bądź emeryt lub rencista korzystający z prawa do swobodnego 
przemieszczania będzie w istocie dalej kumulował swoje prawa do świadczeń lub otrzymywał 
podstawową emeryturę na koszt organu krajowego, który jest za niego odpowiedzialny po 
jego przemieszczeniu. Jednakże koordynacja nie ma nic wspólnego z harmonizacją, która 
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dawałaby gwarancję, że wnioskującemu przysługiwałyby jednakowe kryteria
kwalifikowalności np. do świadczeń dla bezrobotnych w każdym z 27 państw członkowskich. 
Także poziom wsparcia niekoniecznie musiałby być porównywalny. Problem kryteriów 
kwalifikowalności oraz bezwzględnych poziomów tego rodzaju wsparcia wchodzi w zakres 
kompetencji krajowych. Samo zastosowanie przez Szwecję innych warunków 
kwalifikowalności niż te, które obowiązują wobec bezrobotnych w Wielkiej Brytanii, nie 
oznaczałoby naruszenia przez nią jakiegokolwiek prawa wspólnotowego.

Formularz E 301, do którego odnosi się składający petycję, to zaświadczenie dotyczące 
okresów, które należy uwzględnić przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych. Stosuje 
się go do celów wykonania art. 67 rozporządzenia nr 1408/71 w sprawie stosowania 
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników migrujących. Z wyjątkiem 
określonych kategorii osób, takich jak pracownicy transgraniczni, poświadczone w tym 
formularzu okresy muszą zostać uwzględnione jedynie przez kraj, w którym zainteresowana 
osoba była zatrudniona po raz ostatni (którym w przypadku składającego petycję była Wielka 
Brytania). W związku z tym instytucja szwedzka co do zasady nie ma obowiązku
uwzględnienia powyższego formularza.

Jeżeli zaś chodzi o skargę dotyczącą nienależytego postępowania bądź niewłaściwego 
administrowania wnioskiem składającego petycję, naturalnie nasuwającym się rozwiązaniem 
byłoby zwrócenie się składającego petycję do szwedzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich, 
który jest organem właściwym do rozpatrywania błędów w tego rodzaju lokalnej 
administracji. Ze szwedzkim Rzecznikiem Praw Obywatelskich można skontaktować się pod 
adresem

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

Wniosek

Na podstawie dostarczonych informacji nie wydaje się, aby w tym przypadku zachodził
problem w zakresie stosowania prawa wspólnotowego. Składającemu petycję należy zalecić 
podjęcie innych środków dochodzenia roszczeń.


