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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0568/2008, ingiven av U.S. (tysk medborgare), om hänvisningar till 
långtidsarbetslöshet och ålder på deltagarintyg från EU-stödda vidareutbildningar 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren har deltagit i en EU-stödd vidareutbildning. Hon tackar för den fina 
utbildningen, men kritiserar att det av deltagarbeviset tydligt framgår att åtgärden riktades till 
långtidsarbetslösa och mottagare av arbetslöshetsersättning typ II som är över 45 år. EU 
stödet har senare upphört och utbildningen har öppnats även för personer under 45 år och för 
mottagare av arbetslöshetsersättning typ I. Personer som har genomgått utbildningen får kalla 
sig kvalificerade personal- och chefscoacher. Framställaren anser att detta utgör 
diskriminering och ger dem som utexaminerades senare bättre chanser på arbetsmarknaden, 
trots att hennes utbildning på grund av det tillgängliga EU-stödet var nästan dubbelt så dyr 
och enligt framställarens uppfattning därför var betydligt mer omfattande.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställningen

Framställaren har deltagit i en EU-stödd vidareutbildning. Hon tackar för den fina 
utbildningen, men kritiserar att det av deltagarbeviset tydligt framgår att åtgärden riktades till 
långtidsarbetslösa och mottagare av arbetslöshetsersättning typ II som är över 45 år. 
EU-stödet har senare upphört och utbildningen har öppnats även för personer under 45 år och 
för mottagare av arbetslöshetsersättning typ I. Personer som har genomgått utbildningen får 
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kalla sig kvalificerade personal- och chefscoacher. Framställaren anser att detta utgör 
diskriminering och ger dem som utexaminerades senare bättre chanser på arbetsmarknaden, 
trots att hennes utbildning på grund av det tillgängliga EU-stödet var nästan dubbelt så dyr 
och enligt framställarens uppfattning därför var betydligt mer omfattande. 

Kommissionens synpunkter

Europeiska socialfonden (ESF) förvaltas gemensamt. Detta innebär att både 
Europeiska kommissionen och medlemsstaten är ansvariga för förvaltningen av ESF. I detta 
sammanhang är medlemsstatens myndigheter ansvariga för utformningen av åtgärder och 
system, urval, övervakning, betalning, kontroll och utvärdering av projekt. Kommissionen har 
därför inga detaljerade uppgifter om enskilda projekt. Den tog kontakt med 
ESF-förvaltningsmyndigheten i den fria Hansastaden Hamburg, som förvaltade projektet i 
fråga.

Från början riktade sig coachningsprojektet ”Coaching Kompetenz 45+” till deltagare över 
45 år i enlighet med strategin för ESF-programmet och medfinansierades av ESF. Därefter har 
projektet drivits vidare av Hamburgs myndigheter med finansiering genom enbart nationella 
medel, utan stöd från ESF, via en sysselsättningsrabatt (Beschäftigungsgutschein). Därmed 
kunde målgruppen utökas till att omfatta personer som var yngre än 45 år och även till 
korttidsarbetslösa. Det efterföljande projektet ”Coaching Kompetenz für Führungskräfte 40+”
är för närvarande identiskt med det ursprungliga projektet. Enligt de uppgifter som 
kommissionen har fått från Hamburgs myndigheter är kostnaden för varje kurs 5 400 euro, 
dvs. exakt lika stor. De intyg som utfärdas är likadana. Varje deltagare får ett intyg om 
kursdeltagande om han/hon inte har missat mer än 10 procent av undervisningstimmarna. 
Dessutom kan ett utbildningsbevis utfärdas efter ett särskilt förfarande. För att få ett sådant 
utbildningsbevis måste deltagaren lägga fram en dokumentation om coachningsprocessen. 
Initiativtagaren Cortrain GmbH har inga uppdrag för ESF-förvaltningsmyndigheten i 
Hamburg och är alltså ensam ansvarig för att fastställa villkoren för utbildningsbevisen. 
Eftersom coach inte är ett erkänt yrke är det svårt att säga i vilken utsträckning 
utbildningsbevisen kommer att accepteras officiellt. På varje utbildningsbevis som utfärdas i 
fråga om deltagande i en kurs som medfinaniseras av ESF måste kursens namn anges. 
ESF-förvaltningsmyndigheten i Hamburg meddelade kommissionen att det inte anges på
utbildningsbeviset för kursen ”Coaching Kompetenz 45+” att kursen riktar sig till 
långtidsarbetslösa. Under tiden har kommissionen tagit emot några kopior från framställaren. 
De bekräftar uttalandena från förvaltningsmyndigheten i Hamburg. Kursens målgrupp anges 
inte på utbildningsbeviset. Det förefaller som om framställaren är kritisk till att det i kursens 
namn anges att den är avsedd för personer som är 45 år och äldre. Eftersom detta är kursens 
fullständiga namn är det gängse praxis att detta namn anges på utbildningsbevisen. Det är 
alltså inte diskriminering mot framställaren, som i sina ansökningar måste lämna en 
meritförteckning som visar hennes ålder och de olika skedena i hennes yrkesliv, inklusive 
deltagandet i den här kursen. De övriga handlingar som framställaren bifogat gäller en annan 
kurs än den som framställningen avser. Kommissionen kan därför inte kommentera dem.

Slutsatser

Efter samråd med ESF-förvaltningsmyndigheten i Hamburg drar Europeiska kommissionen 
slutsatsen att de utbildningsbevis som utfärdas av Cortrain GmbH för deltagande i kursen 
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”Coaching Kompetenz 45+” uppfyller bestämmelserna i strukturfondsförordningarna. 
Framför allt måste ett sådant utbildningsbevis ange kursens namn. Dessutom ska ett sådant 
bevis utformas av projektets initiativtagare. Kommissionen har därför ingen möjlighet att 
ålägga ESF-förvaltningsmyndigheten i Hamburg att be initiativtagaren att utfärda ett annat 
utbildningsbevis till framställaren. Som privat enhet är initiativtagaren fri att välja formen för 
de utbildningsbevis som den utfärdar.
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