
CM\770929DA.doc PE421.151v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

20.02.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0568/2008 af U. S., tysk statsborger, om henvisninger til 
langtidsledighed og alder på certifikater for deltagelse i EU's 
videreuddannelsesinitiativer

1. Sammendrag

Andrageren, som har deltaget i et EU-finansieret videreuddannelsesinitiativ, udtrykker 
taknemmelighed over den uddannelse, hun har modtaget, men protesterer over, at det 
certifikat, hun efterfølgende har modtaget, viser, at foranstaltningen var beregnet til 
langtidsledige og modtagere af kategori II-arbejdsløshedsunderstøttelse over 45 år. EU-
finansieringen er siden da ophørt, og initiativet er nu udvidet til personer under 45 og til 
modtagere af kategori I-arbejdsløshedsunderstøttelse. De personer, som gennemfører kurset, 
er berettiget til at kalde sig faglærte medarbejdere og ledende instruktører. Andrageren anser 
dette som forskelsbehandling og anfører, at de sidst ankomne har bedre muligheder på 
arbejdsmarkedet, til trods for at hendes egen uddannelse som følge af den tilgængelige EU-
finansiering kostede næsten dobbelt så meget og derfor efter hendes mening var meget mere 
omfattende.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

" Andragendet

Andrageren, som har deltaget i et EU-finansieret videreuddannelsesinitiativ, udtrykker 
taknemmelighed over den uddannelse, hun har modtaget, men protesterer over, at det 
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certifikat, hun efterfølgende har modtaget, viser, at foranstaltningen var beregnet til 
langtidsledige og modtagere af kategori II-arbejdsløshedsunderstøttelse over 45 år. EU-
finansieringen er siden da ophørt, og initiativet er nu udvidet til personer under 45 og til 
modtagere af kategori I-arbejdsløshedsunderstøttelse. De personer, som gennemfører kurset, 
er berettiget til at kalde sig faglærte medarbejdere og ledende instruktører. Andrageren anser 
dette som forskelsbehandling og anfører, at de sidst ankomne har bedre muligheder på 
arbejdsmarkedet, til trods for at hendes egen uddannelse som følge af den tilgængelige EU-
finansiering kostede næsten dobbelt så meget og derfor efter hendes mening var meget mere 
omfattende. 

Kommissionens bemærkninger

Den Europæiske Socialfond (ESF) er gennemført med delt forvaltning. Det betyder, at både 
Kommissionen og medlemsstaterne er ansvarlige for forvaltningen af ESF. Det er 
medlemsstaternes myndigheder, der er ansvarlige for udformningen af aktioner og ordninger, 
udvælgelse, overvågning, betaling, kontrol og evaluering af projekter. Kommissionen har 
derfor ingen detaljerede oplysninger om individuelle projekter. Kommissionen har rettet 
henvendelse til ESF's ledende organ for den frie hansestad Hamburg, som forvaltede det 
pågældende projekt.

Coachingprojektet "Coaching Kompetenz 45+" var oprindeligt rettet mod deltagere over 45, 
hvilket var i overensstemmelse med strategien under ESF-programmet, og det var derfor 
samfinansieret af ESF. Myndighederne i Hamburg videreførte efterfølgende 
coachingprojektet, som derefter udelukkende blev finansieret af nationale midler uden støtte 
fra ESF, via en garantiordning (Beschäftigungsgutschein). Dette gjorde det muligt at udvide 
målgruppen til også at omfatte personer under 45 og korttidsledige. Det nye projekt, det 
såkaldte "Coaching Kompetenz für Führungskräfte 40+", er på nuværende tidspunkt helt 
identisk med det oprindelige projekt. Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget fra 
myndighederne i Hamburg, er prisen for de enkelte kurser også den samme, nemlig 5.400 
euro. De certifikater, der udleveres, er også de samme. Hvis deltagerne ikke har forsømt at 
deltage i mere end 10 % af undervisningstimerne, modtager de et certifikat, der viser, at de 
har gennemført kurset. Det er også muligt at uddele et coachingcertifikat efter en særlig 
procedure. For at modtage dette certifikat skal deltageren fremvise dokumentation for 
coachingprocessen. Udbyderen af kurset, CORTRAIN GmbH, er ikke kontrahent til ESF's 
ledende organ i Hamburg, og er derfor eneansvarlig for at fastsætte betingelserne for 
udstedelse af certifikaterne. Da coach ikke er en anerkendt profession, er det vanskeligt at 
vurdere, hvorvidt certifikaterne vil blive godkendt fra officielt hold. Alle certifikater, der 
uddeles for deltagelse i et kursus, der er samfinansieret af ESF, skal angive titlen på kurset. 
ESF's ledende organ i Hamburg meddelte Kommissionen, at certifikatet for kurset "Coaching 
Kompetenz 45+" ikke indeholdt en angivelse af, at kurset var målrettet langtidsledige. 
Kommissionen har siden da modtaget kopier fra andrageren. Disse dokumenter bekræfter 
forklaringerne fra det ledende organ i Hamburg. Målgruppen for dette kursus nævnes ikke på 
certifikatet. Andrageren er tilsyneladende imod, at det i kursets titel angives, at det er 
målrettet personer på 45 og derover. Da dette er kursets fulde titel, er det almindelig praksis, 
at denne titel nævnes på certifikaterne. Andrageren er derfor ikke udsat for forskelsbehandling 
og skal under alle omstændigheder vedlægge et cv til sine ansøgninger, hvori hun oplyser sin 
alder og gør rede for sine forskellige karrieretrin, herunder hendes deltagelse i det pågældende 
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kursus. De øvrige dokumenter, der er indsendt af andrageren, vedrører et andet kursus end 
det, der er genstand for dette andragende. Kommissionen kan derfor ikke kommentere disse 
dokumenter.

Konklusion

Kommissionen konkluderer efter at have hørt ESF's ledende organ i Hamburg, at de 
certifikater, som CORTRAIN GmbH udsteder som bevis for deltagelse i kurset "Coaching 
Kompetenz 45+", overholder bestemmelserne i strukturfondsforordningerne. Et sådant 
certifikat skal indeholde en angivelse af kursets titel. Derudover skal certifikatet udformes af 
udbyderen af uddannelsen. Kommissionen kan derfor ikke pålægge ESF's ledende organ i 
Hamburg at anmode udbyderen om at udstede et nyt certifikat til andrageren. Som privat 
organ kan udbyderen frit vælge, hvilken form for certifikat, der skal udstedes."
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