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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1172/2008, внесена от Christine Joyce Williams, с британско 
гражданство, относно помощ за издръжка за нейното дете

1. Резюме на петицията

Дъщерята на вносителката е много надарено дете, което е завършило основното си 
образование по-бързо от своите връстници и което в ранна възраст вече е отговаряло на 
всичките изисквания, приложими за деца в задължителното образование. Сега тя желае 
да следва висше образование, но поради финансовите последствия от това, е 
кандидатствала за помощ за издръжка. Въпреки това, тя не е получила такава, тъй като 
нейният рожден ден (5 септември) се пада няколко дни след началото на текущата 
академична година (2 септември), което означава, че когато нейният курс на обучение 
започва, тя формално не е навършила необходимата възраст, за да получи помощта. 
Позовавайки се на Директива 2000/78/ЕО, вносителката твърди, че нейната дъщеря е 
жертва поне на непряка дискриминация на основание възраст, тъй като британските 
органи, от една страна, признават, че нейната дъщеря може да бъде приета във висше 
учебно заведение, но от друга страна, не й позволяват да следва, като отказват да й 
предоставят помощ за покриване на разходите по получаването на това образование. 
Вносителката моли Европейския парламент за помощ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника)

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията

Вносителката твърди, че нейната дъщеря, дете „с изпреварващо връстниците си 
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академично ниво“, е жертва на непряка дискриминация на основание възраст, тъй като 
британските органи, от една страна, признават, че нейната дъщеря може да бъде приета 
във висше учебно заведение, но от друга страна, не й позволяват да следва, като 
отказват да й предоставят помощ за покриване на разходите по получаването на това 
образование. Вносителката смята, че това е нарушение на Директива 2000/78/EО въз 
основа на възраст.

Коментари на Комисията относно петицията

Директива 2000/78/EО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите забранява всяка пряка или непряка 
дискриминация, която се основава на религия или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация.

Съгласно Член 3, Директивата се прилага за:

a) условията за достъп до заетост, самостоятелна заетост или упражняване на 
занятие, включително критериите за подбор и условия за наемане на работа, в който 
и да е клон на дейност на всички нива на професионалната йерархия, включително 
повишение;
б) достъп до всички видове и до всички нива на професионална ориентация, 
професионална квалификация, висше професионално обучение и преквалификацията, 
включително придобиване на практически опит;
в) условия за наемане и условия на труд, включително условията за уволнение и 
заплащане;
г) членство и участие в организация на работниците или работодателите или друга 
организация, чиито членове упражняват дадена професия, включително ползите, 
осигурени от такива организации.

Следващият Член 3, параграф 3:

Настоящата директива не се прилага към каквито и да било видове плащания, 
правени по държавни схеми и други подобни, включително държавно социално 
осигуряване и социална закрила.

Заключение

Достъпът до образование сам по себе си не попада в обхвата на Директива 2000/78/EО, 
който е ограничен до професионалното обучение. Още повече, Директивата не се 
прилага към каквито и да било видове плащания, правени по държавни схеми и други 
подобни, включително схеми за държавно социално осигуряване и социална закрила. 
Поради това, като се има предвид информацията, предоставена от вносителката на 
петицията, която търси помощ за издръжка за обучение, не може да бъде установено 
нарушение на тази директива.

Комисията би искала да подчертае, че има предложение за нова директива на Съвета
относно прилагането на принципа за равно третиране между лицата, независимо от 
тяхната религия, или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, която
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специално ще обхване областта на образованието. Версията, предложена от Комисията,
забранява различията в третирането, основани на възраст, освен ако те са оправдани от 
законосъобразна цел и средствата за постигането на тази цел са подходящи и 
необходими. Тази проектодиректива в момента се обсъжда в Съвета.


