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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0568/2008, którą złożyła U. S. (Niemcy), w sprawie odniesień do 
długotrwałego bezrobocia i wieku na certyfikatach udziału w kolejnych 
inicjatywach szkoleniowych UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która uczestniczyła w kolejnej finansowanej przez UE inicjatywie 
szkoleniowej, wyrażając uznanie dla tego szkolenia, wyraża jednocześnie sprzeciw 
w związku z faktem, iż na wydanym jej następnie certyfikacie wyraźnie zaznacza się, że 
środek ten jest skierowany do osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem i do osób po 
45. roku życia otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych kategorii II. Od tamtej pory 
finansowanie UE zostało zakończone, a inicjatywą objęto osoby poniżej 45. roku życia 
i otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych kategorii I. Osoby, które z powodzeniem ukończyły 
kurs, mają prawo określać się mianem personelu wykwalifikowanego i trenerów
wykonawczych. Składająca petycję uważa to za dyskryminację, zaznaczając, że późniejsi 
uczestnicy mają większe możliwości na rynku pracy, mimo że ze względu na dostępność 
funduszy UE jej szkolenie kosztowało prawie dwukrotnie więcej i dlatego, w jej opinii, było 
znacznie bardziej wszechstronne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Petycja

Składająca petycję, która uczestniczyła w kolejnej finansowanej przez UE inicjatywie 
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szkoleniowej, wyrażając uznanie dla tego szkolenia, wyraża jednocześnie sprzeciw 
w związku z faktem, iż na wydanym jej następnie certyfikacie wyraźnie zaznacza się, że 
środek ten jest skierowany do osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem i do osób po 
45. roku życia otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych kategorii II. Od tamtej pory 
finansowanie UE zostało zakończone, a inicjatywą objęto osoby poniżej 45. roku życia 
i otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych kategorii I. Osoby, które z powodzeniem ukończyły 
kurs, mają prawo określać się mianem personelu wykwalifikowanego i trenerów
wykonawczych. Składająca petycję uważa to za dyskryminację, zaznaczając, że późniejsi 
uczestnicy mają większe możliwości na rynku pracy, mimo że ze względu na dostępność 
funduszy UE jej szkolenie kosztowało prawie dwukrotnie więcej i dlatego, w jej opinii, było 
znacznie bardziej wszechstronne.

Uwagi Komisji

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest wdrażany w oparciu o zarządzanie dzielone. 
Komisja Europejska i państwo członkowskie są więc wspólnie odpowiedzialne za zarządzanie 
EFS. W tym kontekście władze państwa członkowskiego odpowiadają za przygotowanie
działań i planów, dobór, monitorowanie, płatności, kontrolę i ocenę projektów. Komisja nie 
dysponuje szczegółowymi informacjami o poszczególnych projektach, w związku z czym 
skontaktowała się z organem zarządzającym EFS w Wolnym i Hanzeatyckim Mieście 
Hamburgu, który zarządzał przedmiotowym projektem.

Początkowo projekt szkoleniowy „Coaching Kompetenz 45+” był adresowany do 
potencjalnych uczestników w wieku powyżej 45 lat, zgodnie ze strategią programu EFS, i był 
współfinansowany przez EFS. Następnie był kontynuowany przez władze Hamburga 
i finansowany jedynie ze środków krajowych bez wsparcia z EFS, za pomocą systemu 
voucherów (Beschäftigungsgutschein). Umożliwiło to rozszerzenie grupy docelowej o osoby 
w wieku poniżej 45 lat oraz na krótkotrwale bezrobotnych. Projekt „Coaching Kompetenz für 
Führungskräfte 40+”, stanowiący kontynuację początkowego projektu, jest w chwili obecnej 
identyczny z pierwotną wersją. Z informacji otrzymanych przez Komisję od władz Hamburga 
wynika, że cena każdego z kursów wynosi 5.400 euro, jest więc taka sama. Certyfikaty
wydawane przez organizatora są takie same. Każdy uczestnik, jeżeli nie opuści więcej niż 
10% zajęć szkoleniowych, otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo. Oprócz tego, po 
przejściu specjalnej procedury, można uzyskać certyfikat trenerski. Aby otrzymać taki 
dokument uczestnik musi przedstawić dokumentację dotyczącą procesu coachingu. 
Organizator, CORTRAIN GmbH, nie jest wykonawcą mającym umowę z organem 
zarządzającym EFS w Hamburgu i w związku z tym on tylko odpowiada za warunki 
wydawania certyfikatów. Ponieważ zawód trenera (coacha) nie jest formalnie uznanym 
zawodem, trudno powiedzieć, w jakim stopniu świadectwa te będą oficjalnie akceptowane. 
Na każdym certyfikacie dotyczącym udziału w kursie współfinansowanym przez EFS musi 
być podany tytuł kursu. Organ zarządzający EFS w Hamburgu powiadomił Komisję, że na 
certyfikacie „Coaching Kompetenz 45+” nie widnieje żadna informacja, że kurs jest 
adresowany do długotrwale bezrobotnych. W międzyczasie Komisja otrzymała kilka kopii od 
składającej petycję. Potwierdzają one wyjaśnienia organu zarządzającego z Hamburga. Grupa 
docelowa tego kursu nie jest wymieniona na certyfikacie. Wydaje się, że składająca petycję 
wyraża sprzeciw wobec faktu, że z nazwy kursu wynika, iż jest on adresowany do osób 
w wieku 45 lat i starszych. Ponieważ tak brzmi pełna nazwa kursu, jest rzeczą normalną, 
że została ona wymieniona w certyfikacie. Nie występuje zatem dyskryminacja składającej 
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petycję, która starając się o pracę musi przecież składać swój życiorys z podaniem wieku 
i przebiegu kariery zawodowej, z uwzględnieniem udziału w przedmiotowym kursie. 
Pozostałe dokumenty dołączone przez składającą petycję dotyczą innego kursu niż kurs, 
którego dotyczy petycja. Komisja nie może zatem przedstawić uwag na ich temat.

Wnioski

Po konsultacjach z organem zarządzającym EFS w Hamburgu Komisja Europejska doszła do 
wniosku, że certyfikaty wydawane przez CORTRAIN GmbH uczestnikom kursu „Coaching 
Kompetenz 45+” są zgodne z przepisami rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych. 
Przedmiotowy certyfikat musi zawierać przede wszystkim nazwę kursu, a oprócz tego musi 
być przygotowany przez organizatora projektu. Komisja nie może zatem zmusić organu 
zarządzającego EFS w Hamburgu do zwrócenia się do organizatora o wydanie składającej 
petycję innego certyfikatu uczestnictwa. Jako prywatny podmiot, organizator może 
swobodnie wybierać formę wydawanych przez siebie certyfikatów.
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