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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0289/2009, adresată de Henry Saarinen, de cetăţenie finlandeză, 
privind dreptul său de a beneficia de indemnizaţia pentru căutarea unui loc de 
muncă în Suedia

1. Rezumatul petiției

Petiţionarul, care şi-a schimbat reşedinţa din Regatul Unit în Suedia în august 2006, pretinde 
că are dreptul de a beneficia de indemnizaţia pentru căutarea unui loc de muncă în Suedia. 
Acesta susţine că un oficial suedez ar fi modificat datele din cererea sa, prezentată sub forma 
formularului UE-301 şi, ca urmare, i s-a refuzat acordarea indemnizaţiei. El solicită 
Parlamentului European să intervină şi să rectifice situaţia. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

„Observațiile Comisiei

Având în vedere că petiția este foarte scurtă, Comisia își va concentra observațiile asupra 
aspectelor contextuale, pentru informarea membrilor Comisiei pentru petiții. Așa cum s-a 
afirmat în contextul a numeroase alte petiții, competența Comunităţii în domeniul drepturilor
sociale este foarte limitată. Există o anumită coordonare prin care se garantează că un lucrător 
migrant sau un pensionar care și-a exercitat dreptul de liberă circulație continuă să acumuleze 
drepturi de asigurare socială ori dreptul de a primi o pensie de bază pentru limită de vârstă de 
la autoritatea națională în jurisdicţia căreia intră lucrătorul după ce s-a mutat. Totuşi, această 
coordonare este foarte departe de a fi armonizată,şi de a garanta că un solicitant se va bucura 
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de aceeași eligibilitate pentru a beneficia, de exemplu, de ajutor de șomaj, în oricare din cele 
27de state membre. Nici nivelul prestaţiilor sociale nu va fi în mod obligatoriu acelaşi.
Aspectele legate de eligibilitate și de nivelurile maxime ale prestaţiilor sociale țin de 
competența autorităţilor naționale. Suedia nu ar încălca nici o reglementare comunitară prin 
simplul fapt că ar aplica alte condiții de eligibilitate pentru şomeri decât cele din Regatul Unit.

Formularul E 301, la care se referă petiționarul, este certificatul referitor la perioadele care se 
iau în considerare pentru acordarea ajutorului de șomaj. Acesta este utilizat în vederea
aplicării articolului 67 din Regulamentul 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii migranți. Cu excepția anumitor categorii de persoane, cum ar fi 
lucrătorii transfrontalieri, perioadele certificate prin acest formular trebuie să fie luate în 
considerare doar de către statul în care persoana interesată a deţinut ultimul loc de muncă 
(acesta fiind Regatul Unit, în cazul petiționarului). Prin urmare, instituția suedeză nu este 
obligată, în principiu, să ia în considerare formularul.

În ceea ce privește reclamația de prelucrare greșită sau de administrare defectuoasă a cererii
petiționarului, soluția naturală pentru petiționar ar fi să se adreseze Ombudsmanului suedez, 
competent în ceea ce privește astfel de erori ale administrației locale. Datele de contact ale 
Ombudsmanului suedez sunt următoarele:

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

Concluzii

Pe baza informațiilor oferite, se pare că în acest caz nu este vorba de o problemă legată de 
aplicarea dreptului comunitar. Petiționarului ar trebui să i se recomande alte mijloace de 
acţiune.”


