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Комисия по петиции

20.2.2009 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0568/2008, внесена от U. S., с германско гражданство, 
относно посочването на трайна безработица и възраст в 
сертификатите за участие в инициативи на ЕС за по-нататъшно 
обучение

1. Резюме на петицията

Вносителката е взела участие във финансирана от ЕС инициатива, свързана с по-
нататъшно обучение. Тя благодари за получената квалификация, но отправя и критични 
бележки – от получения сертификат става ясно, че обучението е било предвидено за 
трайно безработни и лица, получаващи обезщетение за безработица категория ІІ на 
възраст над 45 години. Междувременно финансирането от страна на ЕС е спряло, а 
инициативата вече обхваща и хора под 45 години, както и безработни, получаващи 
обезщетение категория І. Завършилите успешно курса имат право да се определят като 
квалифициран персонал и специалисти в областта на персоналната работа с мениджъри 
и мениджърски екипи (коучинг). Вносителката смята, че това е дискриминация, защото 
последните имат по-добри шансове на пазара на труда, въпреки че нейното обучение, 
предвид на отпуснатите от ЕС средства, е било двойно по-скъпо и следователно, според 
нея, по-всеобхватно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.
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Петицията

Вносителката е взела участие във финансирана от ЕС инициатива, свързана с по-
нататъшно обучение. Тя благодари за получената квалификация, но отправя и критични 
бележки – от получения сертификат става ясно, че обучението е било предвидено за 
трайно безработни и лица, получаващи обезщетение за безработица категория ІІ на 
възраст над 45 години. Междувременно финансирането от страна на ЕС е спряло, а 
инициативата вече обхваща и хора под 45 години, както и безработни, получаващи 
обезщетение категория І. Завършилите успешно курса имат право да се определят като 
квалифициран персонал и специалисти в областта на персоналната работа с мениджъри 
и мениджърски екипи (коучинг). Вносителката смята, че това е дискриминация, защото 
последните имат по-добри шансове на пазара на труда, въпреки че нейното обучение, 
предвид на отпуснатите от ЕС средства, е било двойно по-скъпо и следователно, според 
нея, по-всеобхватно.

Наблюдения на Комисията

Европейският социален фонд (ЕСФ) работи в условията на споделено управление. 
Поради това и Европейската комисия, и държавите-членки носят отговорност за 
управлението на ЕСФ. В този контекст, органите на държавите-членки са отговорни за 
структурата на дейностите и схемите, подбора, мониторинга, плащането, контрола и 
оценяването на проектите. Комисията не разполага с подробна информация за 
отделните проекти. Тя се свърза с управляващия орган на ЕСФ в Свободен Ханзейски 
град Хамбург, който е ръководил въпросния проект.

Първоначално проектът за коучинг „Coaching Kompetenz 45+“ е бил насочен към 
потенциални участници на възраст над 45 години, съгласно стратегията на програмата 
на ЕСФ и е бил съфинансиран от ЕСФ. Оттогава проектът е продължен от органите на 
Хамбург и се финансира само с национални средства без подкрепата на ЕСФ чрез 
схема с ваучери за финансиране на работодатели, които наемат безработни лица
(Beschäftigungsgutschein). Това е позволило разширяването на целевата група с 
включването на лица под 45 години, както и временно безработни. Новият проект 
„Coaching Kompetenz für Führungskräfte 40+” (коучинг способности за ръководен 
персонал на възраст над 40 години) за момента е напълно идентичен с първоначалния. 
Според информацията, получена от Комисията от органите на Хамбург, цената за всеки 
курс е 5.400 евро, т.е. същата. Сертификатите, издавани от организаторите са същите. 
Всеки участник получава сертификат за участие, ако не е изпуснал повече от 10% от 
часовете на обучение. Допълнително може да бъде издаден сертификат за коучинг след 
специална процедура. За да получи такъв сертификат, всеки участник трябва да 
представи документация във връзка с процеса на коучинг. Организаторът „CORTRAIN 
GmbH“ не е в договорни отношения с управляващия орган на ЕСФ в Хамбург и поради 
това само той отговаря за определянето на условията за издаване на тези сертификати. 
Тъй като коучингът не е призната професия, не може да се каже доколко тези 
сертификати ще бъдат официално приети. Всеки сертификат, издаден за участие в 
курса, съфинансиран от ЕСФ, трябва да съдържа заглавието на курса. Управляващият 
орган на ЕСФ в Хамбург заяви на Комисията, че на сертификатите за курса „Coaching 
Kompetenz 45+“ не е отбелязано, че курсът е насочен към трайно безработни лица. 
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Междувременно, Комисията получи копия от вносителката. Тя потвърждава 
разясненията, дадени от управляващия орган в Хамбург. Целевата група на този курс не 
се споменава в самия сертификат. Изглежда, че вносителката не одобрява идеята 
заглавието на курса да съдържа информация, че курсът е насочен за лица над 45 
годишна възраст. Тъй като това е пълното наименование на курса, съгласно обичайната 
практика, то се посочва в сертификата. Следователно не съществува дискриминация 
срещу вносителката, която при кандидатстване за работа трябва да представя 
биографична справка, в която се посочва възрастта й и различните етапи от 
професионалното й развитие, включително участието й в този курс. Другите 
документи, предоставени от вносителката се отнасят за друг курс, който е различен от 
курса, предмет на петицията. Поради това Комисията няма да ги обсъжда.

Заключение

След консултация с управляващия орган на ЕСФ в Хамбург, Европейската комисия 
стигна до заключението, че издаваните от „CORTRAIN GmbH“ сертификати за участие 
в курса „Coaching Kompetenz 45+“ спазват правилата, заложени в разпоредбите за 
Структурните фондове. По-специално, тези сертификати следва да посочват заглавието 
на курса. Освен това, сертификатите следва да бъдат изготвени от организатора на 
проекта. Следователно, Комисията не може да задължи управляващия орган на ЕСФ в 
Хамбург да изиска от организатора да издаде друг сертификат за участие на 
вносителката. Като частно лице, организаторът има свободата да избира формата на 
издаваните от него сертификати.
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