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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1172/2008, ingiven av Christine Joyce Williams (brittisk 
medborgare), om ett bidrag till uppehälle för hennes barn

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarens dotter är ett mycket begåvat barn som slutförde sin grundskoleutbildning 
snabbare än andra elever i samma ålder och som redan i tidig ålder har uppfyllt alla krav som 
ställs på skolpliktiga elever. Hon vill nu läsa vidare och har på grund av de ekonomiska 
konsekvenserna ansökt om ett bidrag till sitt uppehälle. Hon får inte detta bidrag eftersom 
hennes födelsedag (den 5 september) infaller några dagar efter det att det aktuella studieåret 
inleds (den 2 september), vilket gör att hon vid studiestarten officiellt är för ung för att erhålla 
bidraget. Med hänvisning till direktiv 2000/78/EG hävdar framställaren att det i hennes 
dotters fall åtminstone rör sig om indirekt åldersdiskriminering, eftersom de brittiska 
myndigheterna å ena sidan erkänner att hennes dotter har rätt att följa den högre utbildningen, 
men å andra sidan hindrar henne från att genomföra utbildningen genom att neka att bevilja 
henne ett bidrag för att täcka utbildningskostnaderna. Framställaren ber Europaparlamentet 
om hjälp.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 6 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Framställaren hävdar att hennes dotter, som är ett ”barn med särskild studiebegåvning”, 
indirekt åldersdiskrimineras, eftersom de brittiska myndigheterna å ena sidan erkänner att 
hennes dotter har rätt att delta i högre utbildning, men å andra sidan hindrar henne från att 
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genomföra utbildningen genom att neka att bevilja henne ett bidrag för att täcka 
utbildningskostnaderna. Framställaren anser att detta strider mot direktiv 2000/78/EG som 
gäller särbehandling på grund av ålder.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Genom direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling förbjuds all direkt och indirekt diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 

Enligt artikel 3 är direktivet tillämpligt på följande:

a) Villkor för tillträde till anställning, till verksamhet som egenföretagare och till 
yrkesutövning, inklusive urvalskriterier och krav för anställning inom alla verksamhetsgrenar 
på alla nivåer i arbetslivet, inbegripet befordran.
b) Tillträde till alla typer och alla nivåer av yrkesvägledning, yrkesutbildning, högre 
yrkesutbildning och omskolning, inklusive yrkespraktik.
c) Anställnings- och arbetsvillkor, inklusive avskedande och löner.
d) Medlemskap och medverkan i en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller i andra 
organisationer vars medlemmar utövar ett visst yrke, inbegripet de förmåner dessa 
organisationer tillhandahåller.

I artikel 3.3 fastställs följande:

Detta direktiv skall inte tillämpas på utbetalningar från offentliga system eller liknande, 
däribland offentliga system för social trygghet eller socialt skydd.

Slutsats

Tillgång till utbildning faller inte i sig inom ramen för direktiv 2000/78/EG som är begränsat 
till yrkesutbildning. Direktivet är vidare inte tillämpligt på utbetalningar från offentliga 
system eller liknande, däribland offentliga system för social trygghet eller socialt skydd. Mot 
bakgrund av den information som lämnas av framställaren, som ansöker om bidrag till 
uppehället i samband med studier, kan någon överträdelse av detta direktiv inte påvisas. 

Kommissionen vill understryka att ett förslag till ett nytt rådsdirektiv om likabehandling av 
personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning 
uttryckligen kommer att innefatta utbildningsområdet. I det förslag som kommissionen har 
lagt fram förbjuds särbehandling på grund av ålder, om detta inte motiveras av ett berättigat 
mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. Detta förslag till direktiv 
diskuteras för närvarande i rådet.


