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Peticijos pateikėjas, iš Turkijos kilęs Jungtinės Karalystės pilietis, mano esąs netiesiogiai 
diskriminuojamas Švedijos valdžios institucijų, nes jeigu jis persikraustytų į Švediją, neturėtų 
teisės į jokias socialinio draudimo išmokas. Peticijos pateikėjas svarstė persikraustymo į 
Švediją galimybę pagal Direktyvą 2004/38/EB ir ieškojo informacijos apie socialinio 
draudimo išmokas. Jis tvirtina buvęs informuotas, kad jam negali būti suteikta  socialinė 
apsauga, jeigu jis nėra dirbęs Švedijoje. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad toks požiūris yra 
diskriminacinis ir prieštarauja EB teisės aktams, nes jis nėra taikomas Švedijos piliečiams 
(Švedijoje niekada nedirbęs ir mokesčių ten nemokėjęs, o tai daręs kitose valstybėse narėse, 
Švedijos pilietis turėtų teisę gauti Švedijos socialines išmokas, jeigu ten gyventų). Peticijos 
pateikėjas teigia negalintis numatyti, kiek gali užtrukti darbo paieška Švedijoje. Todėl jis 
mano, kad ES piliečiai, aktyviai ieškantys darbo, turėtų turėti tokias pačias socialines teises 
kaip Švedijos piliečiai. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento išnagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Iš Turkijos kilęs Jungtinės Karalystės pilietis norėjo kartu su savo šeima persikraustyti į 
Švediją. Jis skundžiasi, kad Švedijos valdžios institucijos jam pranešė, kad kitaip nei 
panašioje padėtyje esantys Švedijos piliečiai, jis neturės teisės gauti bedarbio išmokų ir turės 
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apmokėti savo medicinines išlaidas tol, kol neras darbo. Jis taip pat skundžiasi, kad, kaip pats 
teigia, yra diskriminuojamas dėl savo etninės kilmės, nes vidutinis nedarbo lygis Švedijoje yra 
apie 5 proc., tačiau tarp etninių turkų šis lygis siekia 45 proc. Jis tvirtina, kad dėl 
neproporcingai didelio nedarbo lygio ir trūkstant socialinės paramos bedarbiams jis nusprendė 
nepersikraustyti į Švediją.

Komisija taip pat tiesiogiai gavo skundą ir peticijos pateikėjui pateikė jo atvejo analizę 
atsižvelgdama į taikytiną Bendrijos teisę.

Teisės gauti bedarbio išmokas požiūriu atvejis sietinas su socialinės apsaugos koordinavimu 
ES.

Pagal socialinės apsaugos srityje ES teisės nuostatas įtvirtinamas ne socialinės apsaugos 
sistemų suderinimas, o jų koordinavimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali savo 
nuožiūra nustatyti socialinės apsaugos sistemoje taikytinas sąlygas, tarp jų teikiamų išmokų 
rūšis, teisės į išmokas sąlygas, šių išmokų apskaičiavimo būdus ir įmokų dydį.

Vis dėlto Bendrijos nuostatose, visų pirma Reglamente (EEB) Nr. 1408/71, nustatytos 
bendros taisyklės ir principai, kurių nacionalinės valdžios institucijos turi laikytis taikydamos 
nacionalinės teisės aktus. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinės 
teisės aktus būtų laikomasi pagrindinių vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų. Taip 
užtikrinama, kad skirtingų nacionalinės teisės aktų taikymas neturėtų neigiamos įtakos 
asmenims, besinaudojantiems teise į judėjimo laisvę Europos Sąjungoje .

Taisyklės, kuriomis koordinuojamos bedarbio išmokos, nustatytos Reglamento Nr. 1408/71 
6 skyriuje. Iš principo darbuotojas turi teisę gauti bedarbio išmokas tik jo paskutinės darbo 
vietos valstybėje. Jeigu jis (ji) nori darbo ieškoti kitoje valstybėje narėje, Reglamente 
Nr. 1408/71 numatyta tokia galimybė nustatant bedarbio išmokų eksporto (69 straipsnis) 
taisykles. Jose nustatyta, kad tam tikram laikotarpiui darbo ieškantis asmuo, vykstantis į vieną 
ar daugiau kitų valstybių narių ieškoti darbo, išsaugo savo teisę gauti bedarbio išmokas. 
Akivaizdu, kad šios taisyklės vienodai taikomos visiems ES piliečiams.

Tol, kol yra išvykęs, darbo ieškantis asmuo turi įsiregistruoti kiekvienos valstybės narės, į 
kurią jis arba ji atvyksta, įdarbinimo tarnybose jam turi būti taikoma ten galiojanti kontrolės 
tvarka. Darbo ieškantis asmuo turėtų susisiekti su įdarbinimo agentūra savo įregistravimo 
vietoje, kad gautų daugiau informacijos.

Taip pat svarbu paaiškinti, kad EB sutarties 18 straipsnyje nustatyta, jog kiekvienas Europos 
Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis 
šioje Sutartyje ir jai įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. 
Atitinkamus apribojimus ir sąlygas galima rasti Direktyvoje 2004/38/EB1.

Remiantis Teisingumo Teismo praktika2 darbo ieškantis asmuo gali likti priimančiojoje 
valstybėje narėje laikotarpiui, „kurio jam pakaktų susipažinti su darbo pasiūlymais ir imtis 

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 

šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą, 
OL L 158, 2004 04 30, p. 77

21991 m. vasario 26 d. Teisingumo Teismo sprendimas Antonissen byloje, C-292/89, Rink., 1991, p. I-745.



CM\794556LT.doc 3/3 PE430.498v01-00

LT

veiksmų, kurie reikalingi, kad jis būtų priimtas į darbą“. Šioje byloje ETT nusprendė, kad 6 
mėnesiai yra pagrįstas terminas. Pasibaigus tokiam laikotarpiui, darbo ieškantis asmuo negali 
būti išsiųstas, jeigu jis įrodo tebeieškantis darbo ir tai, kad yra reali galimybė jam būti 
priimtam į darbą.

Nepažeidžiant pirmiau nurodytos teisės gyventi šalyje, direktyvos 24 straipsnio 2 dalyje 
valstybėms narėms suteikiama teisė darbo ieškantiems asmenims nesuteikti teisės gauti 
socialinę paramą. Šia taisykle siekiama išvengti pernelyg didelio priimančiųjų valstybių narių 
socialinės paramos sistemų apkrovimo naštos. Ši nuostata taikoma visiems ES piliečiams 
nepaisant jų etninės kilmės.

Vis dėlto piniginės išmokos, kurios, nepaisant jų pavadinimo nacionalinėje teisėje, skirtos 
integracijai į darbo rinką palengvinti, negali būti laikomos „socialine parama“ pagal šios 
Direktyvos1 24 straipsnio 2 dalį. Ši taisyklė netaikoma išmokoms, skirtoms palengvinti 
patekimą į valstybės narės darbo rinką, jeigu darbo ieškantis asmuo iš tikrųjų yra susijęs su 
šios valstybės darbo rinka. Tokio ryšio egzistavimą galima įrodyti, be kita ko, konstatuojant, 
kad suinteresuotasis asmuo pagrįstos trukmės laikotarpį veiksmingai ir iš tikrųjų ieško darbo 
atitinkamoje valstybėje narėje2.“

                                               
1 2009 m. birželio 4 d. Teisingumo Teismo sprendimas Vatsouras ir Koupatantze sujungtose bylose C-22/08 ir 
C-23/08
2 2004 m. kovo 23 d. Teisingumo Teismo sprendimas Collins byloje C-138/02, Rink., 2004, p. I-2703.


