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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0568/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā U. S., par 
ilglaicīga bezdarbnieka statusa, kā arī vecuma norādīšanu sertifikātā par dalību 
ES tālākizglītības aktivitātēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir piedalījusies ES finansētā tālākizglītības aktivitātē. Viņa ir 
pateicīga par labo izglītību, tomēr kritizē to, ka no saņemtā dalībnieka sertifikāta skaidri izriet, 
ka šis mācību kurss bijis paredzēts personām, kuras ilgu laiku pavadījušas bezdarbnieka 
statusā un saņēmušas II kategorijas bezdarbnieka pabalstu, ko piešķir personām, kuras 
vecākas par 45 gadiem. Kopš tā laika ES finansējums ir atņemts un šī izglītības iniciatīva 
kļuvusi pieejama arī par 45 gadiem jaunākām personām, kā arī I kategorijas bezdarbnieka 
pabalsta saņēmējiem, turklāt kursu absolventi iegūst tiesības saukties par speciālistiem un 
vadības attīstības konsultantiem. Lūgumraksta iesniedzēja šajā apstāklī saskata diskrimināciju 
un apgalvo, ka pēdējiem kursu dalībniekiem līdz ar to ir labākas iespējas darba tirgū, lai gan 
viņas izglītība pieejamā ES finansējuma dēļ izmaksājusi gandrīz divreiz vairāk un līdz ar to, 
pēc viņas domām, bijusi arī plašāka.    

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksts
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Lūgumraksta iesniedzēja ir piedalījusies ES finansētā tālākizglītības aktivitātē. Viņa ir 
pateicīga par labo izglītību, tomēr kritizē to, ka no saņemtā dalībnieka sertifikāta skaidri izriet, 
ka šis mācību kurss bijis paredzēts personām, kuras ilgu laiku pavadījušas bezdarbnieka 
statusā un saņēmušas II kategorijas bezdarbnieka pabalstu, ko piešķir personām, kuras 
vecākas par 45 gadiem. Kopš tā laika ES finansējums ir atņemts un šī izglītības iniciatīva 
kļuvusi pieejama arī par 45 gadiem jaunākām personām, kā arī I kategorijas bezdarbnieka 
pabalsta saņēmējiem, turklāt kursu absolventi iegūst tiesības saukties par speciālistiem un 
vadības attīstības konsultantiem. Lūgumraksta iesniedzēja šajā apstāklī saskata diskrimināciju 
un apgalvo, ka pēdējiem kursu dalībniekiem līdz ar to ir labākas iespējas darba tirgū, lai gan 
viņas izglītība pieejamā ES finansējuma dēļ izmaksājusi gandrīz divreiz vairāk un līdz ar to, 
pēc viņas domām, bijusi arī plašāka. 

Komisijas piezīmes par lūgumrakstu

Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir īstenots ar dalītās pārvaldības palīdzību. Tāpēc gan Eiropas 
Komisija, gan attiecīgā dalībvalsts ir atbildīga par ESF pārvaldību. Šajā sakarā dalībvalsts 
varas iestādes ir atbildīgas par pasākumu un plānu izstrādi, projektu atlasi, uzraudzību, 
apmaksu, kontroli un novērtēšanu. Tāpēc Komisijai nav plašākas informācijas par atsevišķiem 
projektiem. Tā sazinājās ar ESF Vadības iestādi Hanzas brīvpilsētā Hamburgā, kura bija 
vadījusi attiecīgo projektu.

Sākumā vadības attīstības konsultāciju projekts „Coaching Kompetenz 45+” bija paredzēts 
potenciālajiem dalībniekiem, kas vecāki par 45 gadiem, saskaņā ar ESF programmas 
stratēģiju, un ESF bija šā projekta līdzfinansētājs. Pēc tam šo projektu pārņēma Hamburgas 
varas iestādes, un tas tika finansēts tikai no valsts līdzekļiem bez ESF atbalsta, izmantojot 
nodarbinātības zīmju sistēmu (Beschäftigungsgutschein). Tas ļāva paplašināt mērķauditoriju, 
ieļaujot par 45 gadiem jaunākus cilvēkus, kā arī īstermiņa bezdarbniekus. Turpinājuma 
projekts „Coaching Kompetenz für Führungskräfte 40+” pašlaik pilnīgi sakrīt ar sākotnējo 
projektu. Saskaņā ar informāciju, ko Komisija ieguva no Hamburgas varas iestādēm, abu 
kursu cena ir EUR 5400, tātad tā ir vienāda. Organizatora izsniegtie sertifikāti ir vieni un tie 
paši. Katrs dalībnieks saņem sertifikātu par piedalīšanos, ja neapmeklēto mācību stundu skaits 
nepārsniedz 10 %. Turklāt vadības attīstības konsultanta sertifikātu var saņemt, ja ievēro īpašu 
procedūru. Lai saņemtu šādu sertifikātu, dalībniekam ir jāiesniedz dokuments par vadības 
attīstības konsultāciju procesu. Organizatoram „CORTRAIN GmbH” nav līgumattiecību ar 
ESF Vadības iestādi Hamburgā, tāpēc tam ir jāuzņemas visa atbildība par sertifikātu 
noteikumu izveidošanu. Tā kā vadības attīstības konsultants nav apstiprināta profesija, ir grūti 
pateikt, ciktāl šie sertifikāti tiks atzīti oficiāli. Visos sertifikātos, kas izsniegti par piedalīšanos 
ESF līdzfinansētos kursos, jānorāda attiecīgā kursa nosaukums. ESF Vadības iestāde 
Hamburgā informēja Komisiju, ka sertifikātā, ko izsniedza par kursu „Coaching Kompetenz
45+”, nav nekādas norādes par to, ka šis kurss ir paredzēts ilgstošajiem bezdarbniekiem. 
Tikmēr Komisija ir saņēmusi dažas sertifikātu kopijas no lūgumraksta iesniedzējas. Tās 
apstiprina Vadošās iestādes Hamburgā sniegtos paskaidrojumus. Šā kursa mērķauditorija 
sertifikātā nav norādīta. Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējai ir iebildumi pret to, ka kursa 
nosaukumā norādīts, ka tas paredzēts personām, kas sasniegušas 45 gadu vecumu vai ir 
vecākas. Tā kā tas ir pilnais kursa nosaukums, sertifikātos ir pieņemts norādīt mācību kursa 
nosaukumu. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja nekādā veidā netiek diskriminēta, un viņai darba 
pieteikumiem ir jāpievieno CV, norādot vecumu un savas karjeras attīstības posmus, tostarp 
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piedalīšanos šajā mācību kursā. Pārējie lūgumraksta iesniedzējas pievienotie dokumenti 
attiecas uz citu mācību kursu, kurš neattiecas uz lūgumraksta tematu. Tāpēc Komisija nevar 
sniegt par tiem komentārus.

Secinājums

Apspriedusies ar ESF Vadības iestādi Hamburgā, Eiropas Komisija secina, ka sertifikāti, 
kurus „CORTRAIN GmbH” izsniedz par piedalīšanos mācību kursā „Coaching Kompetenz
45+”, atbilst struktūrfondu regulu noteikumiem. Jo īpaši šādā sertifikātā ir jānorāda mācību 
kursa nosaukums. Turklāt attiecīgā sertifikāta noformējums ir jāizstrādā projekta 
organizatoram. Tāpēc Komisija nav tiesīga pieprasīt, lai ESF Vadības iestāde Hamburgā lūgtu 
projekta organizatoru izsniegt lūgumraksta iesniedzējai citu sertifikātu par piedalīšanos. 
Būdams privāta struktūra, projekta organizators ir tiesīgs brīvi izvēlēties, kāda parauga 
sertifikātus izsniegt.
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