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Tárgy: U. S., német állampolgár által benyújtott 0568/2008. számú petíció az EU 
továbbképzési kezdeményezéseiben való részvételről szóló 
bizonyítványokban a hosszan tartó munkanélküliség és az életkor 
megemlítéséről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója részt vett egy uniós finanszírozású továbbképzési kezdeményezésben, és 
ugyan elismerően szól a kapott képzésről, kifogásolja, hogy az azt követően kiállított 
bizonyítvány egyértelműen feltünteti, hogy az intézkedés a hosszan tartó munkanélküliség 
által érintett, valamint a 45. év felett járó, II. kategóriájú munkanélküli ellátásban részesülő 
személyeket célozta. Az uniós finanszírozás azóta befejeződött, és a kezdeményezést most 
azokra a személyekre terjesztették ki, akik 45 évesnél fiatalabbak, illetve akik I. kategóriájú 
munkanélküli ellátásban részesülnek. Azok, akik sikeresen elvégzik a kurzust, a szakképzett 
személyzet és vezető oktató cím használatára jogosultak. A petíció benyújtója ezt 
megkülönböztetésnek tartja, jelezve, hogy a később érkezők jobb munkaerő-piaci 
lehetőségeket élveznek annak ellenére, hogy saját képzése az uniós finanszírozás 
hozzáférhetősége miatt közel kétszer annyiba került, és ezért véleménye szerint sokkal 
átfogóbb volt.</TEXTE>

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció

A petíció benyújtója részt vett egy uniós finanszírozású továbbképzési kezdeményezésben, és 
ugyan elismerően szól a kapott képzésről, kifogásolja, hogy az azt követően kiállított 
bizonyítvány egyértelműen feltünteti, hogy az intézkedés a hosszan tartó munkanélküliség 
által érintett, valamint a 45. év felett járó, II. kategóriájú munkanélküli ellátásban részesülő 
személyeket célozta. Az uniós finanszírozás azóta befejeződött, és a kezdeményezést most 
azokra a személyekre terjesztették ki, akik 45 évesnél fiatalabbak, illetve akik I. kategóriájú 
munkanélküli ellátásban részesülnek.  Azok, akik sikeresen elvégzik a kurzust, a szakképzett 
személyzet és vezető oktató cím használatára jogosultak. A petíció benyújtója ezt 
megkülönböztetésnek tartja, jelezve, hogy a később érkezők jobb munkaerő-piaci 
lehetőségeket élveznek annak ellenére, hogy saját képzése az uniós finanszírozás 
hozzáférhetősége miatt közel kétszer annyiba került, és ezért véleménye szerint sokkal 
átfogóbb volt. 

A Bizottság észrevételei

Az Európai Szociális Alap (ESZA) megosztott irányítással működik, ami azt jelenti, hogy az 
Európai Bizottság és a tagállamok egyaránt felelősek az ESZA irányításáért. Ennek 
megfelelően a tagállamok hatóságai felelősek az intézkedések és programok megtervezéséért, 
és a projektek kiválasztásáért, figyelemmel kíséréséért, kifizetéséért, ellenőrzéséért és az 
értékelésért. Ezért a Bizottság nem rendelkezik részletes információkkal az egyes 
projektekről. A Bizottság kapcsolatba lépett a projektért felelős szervezettel, Hamburg 
városának ESZA végrehajtó hatóságával.

Kezdetben a „Coaching Kompetenz 45+” képzési projekt 45 év feletti részvevőknek szólt, és 
az ESZA program stratégiája szerint, az ESZA társfinanszírozásával zajlott. Azóta azonban a 
projektet a hamburgi hatóságok folytatták, egy utalványokra épülő rendszerben 
(Beschäftigungsgutschein), kizárólag nemzeti források bevonásával, az ESZA támogatása 
nélkül. Ez lehetővé tette a célcsoport kibővítését a 45 év alattiakra és a nem tartósan 
munkanélküliekre is. Az utódprojekt, a „Coaching Kompetenz für Führungskräfte 40+”
jelenleg teljes mértékben azonos az eredeti projekttel. A hamburgi hatóságok által a 
Bizottságnak nyújtott tájékoztatás szerint a kurzusok ára 5,400 EUR, tehát az eredetivel 
azonos. A képzés során megszerezhető bizonyítvány is ugyanaz maradt. Minden résztvevő 
kap bizonyítványt, feltéve, hogy nem hiányzott az órák 10%-ánál többről. Ezenkívül egy 
különleges eljárás keretében egy „coaching” bizonyítvány is megszerezhető. Ehhez a 
résztvevőnek dokumentumokat kell benyújtania a coaching folyamatáról. A szervező, a 
CORTRAIN GmbH nem áll szerződéses kapcsolatban az ESZA hamburgi végrehajtó 
hatóságával, így kizárólag ez a cég felelős a bizonyítványok kiállítási feltételeinek 
meghatározásáért. Mivel a coach jelenleg nem számít elfogadott szakmának, nehéz 
megmondani, hogy egy ilyen bizonyítvány mennyire lesz hivatalosan elfogadott. Minden, 
ESZA-társfinanszírozásban zajlott képzésben megszerzett bizonyítványban fel kell tüntetni a 
kurzus címét. A hamburgi ESZA végrehajtó hatóság a Bizottságot arról tájékoztatta, hogy a 
„Coaching Kompetenz 45+” kurzus bizonyítványában nem szerepel olyan szöveg, amely 
szerint a kurzus a tartósan munkanélkülieket célozza. A Bizottsághoz időközben megérkezett 
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néhány irat másolata a petíció benyújtójától. Ezek megerősítik a hamburgi végrehajtó hatóság 
állításait. A kurzus célcsoportját a bizonyítvány nem említi. Úgy tűnik, hogy a petíció 
benyújtójának az ellen van kifogása, hogy a kurzus címében szerepel, hogy az 45 év 
fölöttieknek szól. Mivel azonban ez a kurzus teljes neve, normálisnak tekinthető, hogy ez 
szerepeljen a bizonyítványon. Így aztán kijelenthető, hogy a petíció benyújtója, akinek 
álláskereséskor a be kell nyújtania egy, a korát és pályájának részleteit, így az említett kurzust 
is tartalmazó önéletrajzot, nem szenvedett hátrányos megkülönböztetést. A petíció benyújtója 
által csatolt egyéb dokumentumok nem a petíció tárgyát képező kurzushoz kapcsolódnak, 
hanem egy másikhoz. Így ezekkel kapcsolatban a Bizottság nem foglal állást.

Következtetés

Az Európai Bizottság a hamburgi ESZA végrehajtó hatósággal való konzultáció után arra a 
következtetésre jutott, hogy a CORTRAIN GmbH által a „Coaching Kompetenz 45+”
kurzuson való részvételről kiállított bizonyítványok megfelelnek a Strukturális Alapok 
szabályainak. Az ilyen bizonyítványoknak tartalmazniuk kell a kurzus címét. Ezen túlmenően, 
az ilyen bizonyítványokat a kurzus szervezője állítja össze. A Bizottság ezért nem is 
kötelezheti arra a hamburgi ESZA végrehajtó hatóságot, hogy szólítsa fel a szervezőt, hogy a 
petíció benyújtójának állítson ki egy új, másféle bizonyítványt. Független jogi személyként a 
szervezőnek jogában áll eldönteni, hogy milyen bizonyítványokat ad ki.
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