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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0568/2008, adresată de U. S., de naţionalitate germană, privind 
referirile făcute la adresa şomajului pe termen lung şi la vârstă pe 
certificatele de participare la iniţiativele UE de formare suplimentară

1.   Rezumatul petiţiei

Petiţionara, care a participat la o iniţiativă de formare suplimentară finanţată de UE, în timp ce 
îşi exprimă aprecierea pentru pregătirea pe care a primit-o, obiectează împotriva faptului că 
certificatul emis în consecinţă indică clar că măsura vizează persoanele aflate în şomaj pe 
termen lung şi pe destinatarii ajutorului de integrare profesională categoria II cu vârste de 
peste 45 de ani. Între timp, finanţarea UE a încetat, iniţiativa fiind acum extinsă în rândul 
celor sub 45 de ani şi al destinatarilor de integrare profesională categoria I. Persoanele care 
finalizează cu succes cursul sunt declarate personal calificat şi instructori executivi. 
Petiţionara consideră că aceasta este o discriminare conform căreia ultimii veniţi se bucură de 
oportunităţi mai bune de integrare pe piaţa muncii, în pofida faptului că propria sa pregătire, 
datorită disponibilităţii finanţării UE, a costat aproape de două ori mai mult şi a fost, din 
punctul său de vedere, mult mai cuprinzătoare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţia
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Petiţionara, care a participat la o iniţiativă de formare suplimentară finanţată de UE, deşi îşi 
exprimă aprecierea pentru pregătirea de care a beneficiat, obiectează împotriva faptului că 
certificatul emis în consecinţă indică clar că măsura vizează persoanele aflate în şomaj pe 
termen lung şi beneficiarii ajutorului de integrare profesională categoria II, cu vârsta de peste
45 de ani. Între timp, finanţarea UE a încetat, iniţiativa fiind acum extinsă în rândul celor cu 
vârsta sub 45 de ani şi al beneficiarilor ajutorului de integrare profesională categoria I. 
Persoanele care finalizează cu succes cursul sunt declarate personal calificat şi instructori 
executivi. Petiţionara consideră că aceasta este o discriminare conform căreia ultimii veniţi se 
bucură de oportunităţi mai bune de integrare pe piaţa muncii, în pofida faptului că propria sa 
pregătire, datorită disponibilităţii finanţării UE, a costat aproape de două ori mai mult şi a 
fost, din punctul său de vedere, mult mai cuprinzătoare. 

Observaţiile Comisiei

Fondul Social European (FSE) beneficiază de o gestionare partajată. Prin urmare, Comisia 
Europeană şi statele membre sunt ambele responsabile cu gestionarea FSE. În acest context, 
autorităţile statului membru răspund de elaborarea acţiunilor şi a programelor, precum şi de 
selecţia, monitorizarea, acordarea plăţilor, controlul şi evaluarea proiectelor. În consecinţă, 
Comisia nu deţine informaţii detaliate legate de proiectele individuale. Aceasta a contactat 
Autoritatea de gestionare a FSE din oraşul liber şi hanseatic Hamburg, care a gestionat 
proiectul în cauză.

Iniţial proiectul de instruire „Coaching Kompetenz 45+” s-a adresat potenţialilor participanţi 
cu vârsta de peste 45 de ani, în conformitate cu strategia programului FSE şi a fost cofinanţat 
de FSE. Ulterior, proiectul de instruire a fost continuat de autorităţile din Hamburg şi a 
beneficiat doar de finanţare naţională, fără sprijinul FSE, printr-un program de finanţare 
(Beschäftigungsgutschein). Aceasta a permis extinderea grupului ţintă la persoanele sub 45 de 
ani şi la şomerii pe termen scurt. Proiectul care a succedat, „Coaching Kompetenz für 
Führungskräfte 40+”, este, pentru moment, identic cu cel iniţial. Conform informaţiilor 
primite de Comisie din partea autorităţilor din Hamburg, costul fiecărui curs este de 5.400 €, 
adică o sumă identică. Certificatele emise de promotor sunt similare. Fiecare participant 
primeşte un certificat de participare, cu condiţia să nu fi lipsit la mai mult de 10% din orele de 
formare. De asemenea, se poate emite şi un certificat de instructor în temeiul unei proceduri 
speciale. Pentru a deţine un astfel de certificat, participantul trebuie să prezinte o 
documentaţie legată de procesul de instruire. Promotorul, CORTRAIN GmbH, nu este 
contractant al autorităţii de gestionare a FSE din Hamburg şi, prin urmare, este singurul 
responsabil cu stabilirea condiţiilor de obţinere a certificatelor. Deoarece profesia de 
instructor nu este recunoscută oficial, este dificil de anticipat în ce măsură certificatele vor fi 
acceptate la nivel oficial. Fiecare certificat emis în urma participării la un curs cofinanţat de 
FSE trebuie să includă titlul cursului. Autoritatea de gestionare a FSE din Hamburg a transmis 
Comisiei faptul că pe certificatul pentru cursul „Coaching Kompetenz 45+” nu există nicio 
menţiune care să indice că cursul se adresează şomerilor pe termen lung. Comisia a primit,
între timp, copii ale certificatelor din partea petiţionarului. Acestea confirmă afirmaţiile 
autorităţii de gestionare din Hamburg. Grupul ţintă al cursului nu este menţionat pe certificat. 
Se pare că petiţionara obiectează faţă de titlul cursului, care ar indica că se adresează 
persoanelor de peste 45 de ani. Din moment ce acesta este titlul integral al cursului, se 



CM\770929RO.doc 3/3 PE421.151v01-00

RO

obişnuieşte ca acest titlu să fie menţionat în certificate. Prin urmare, nu poate fi vorba de 
discriminare împotriva petiţionarei, care ar trebui să includă în candidaturile sale un CV care 
să indice vârsta şi diferitele etape ale carierei sale, inclusiv participarea la cursul în cauză. 
Celelalte documente anexate de petiţionară se referă la alt curs, care nu face obiectul prezentei 
petiţii. Prin urmare, Comisia nu poate să facă observaţii pe marginea acestora.

Concluzie

După consultarea autorităţii de gestionare a FSE din Hamburg, Comisia Europeană consideră 
că certificatele emise de CORTRAIN GmbH for pentru participarea la cursul „Coaching 
Kompetenz 45+” respectă normele stipulate în reglementările referitoare la fondurile 
structurale, în special cea care prevede că un astfel de certificat trebuie să menţioneze titlul 
cursului. De asemenea, un astfel de certificat trebuie să fie elaborat de promotorul proiectului. 
În consecinţă, Comisia nu este în măsură să oblige autoritatea de gestionare a FSE din 
Hamburg să ceară promotorului să emită un alt certificat de participare petiţionarei. Fiind o
entitate privată, promotorul este liber să aleagă forma certificatelor emise de acesta.
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