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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1274/2009 af Rachel Mullen, irsk statsborger, for Equality and 
Rights Alliance, om den irske regerings personalenedskæringer, som påvirker 
ligestilingsmyndigheden

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den irske regerings massive personalenedskæringer underminerer 
ligestillingsmyndighedens effektivitet og dens evne til at udføre sine opgaver på passende vis 
og overvåge EU-lovgivningen om lige muligheder og forbud mod forskelsbehandling på 
grund af race og køn.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Kommissionen har overvåget situationen angående nedskæringer i Irlands nationale 
ligestillingsmyndighed. Kommissionen har nøje analyseret den oprindelige klage og de 
tilhørende dokumenter fra Equality and Rights Alliance.  

Kommissionen har altid haft den største respekt for ligestillingsmyndigheden i Irland. Den er 
et eksempel på god praksis og på, hvordan en national ligestillingsmyndighed kan fremme 
princippet om ikkeforskelsbehandling, som er nedfældet i direktiverne om ligebehandling. 
Det er derfor med stor beklagelse, at Kommissionen har modtaget oplysningen om, at 
ligestillingsmyndighedens budget er blevet skåret ned til de anførte niveauer. Eftersom der 
ikke foreligger endelig dokumentation for, at der er tale om en overtrædelse af EU's 
lovgivning, vil Kommissionen imidlertid ikke stille forslag om yderligere forfølgelse af sagen.  
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Direktiv 2000/43/EF, 2002/73/EF, 2004/113/EF og 2006/54/EF omfatter alle krav om, at 
medlemsstaterne skal etablere ligestillingsmyndigheder. Medlemsstaterne skal sikre, at 
ligestillingsmyndighedernes kompetencer omfatter uafhængig assistance til ofre for 
forskelsbehandling, udarbejdelse af uafhængige undersøgelser angående forskelsbehandling 
og offentliggørelse af uafhængige rapporter. Det er underforstået, at de nationale 
ligestillingsmyndigheder, som skal udføre disse funktioner, skal have de nødvendige 
ressourcer for at udføre de opgaver, der kræves i henhold til direktiverne. I direktiverne 
fastsættes der imidlertid kun minimumsstandarder, og der præciseres ikke et særligt niveau for 
finansiering eller en given organisationsstruktur. Det er op til medlemsstaterne at beslutte, 
hvordan direktivernes minimumsstandarder skal gennemføres, og at sikre, at de er fuldt 
overensstemmende med forpligtelserne i fællesskabslovgivningen. På baggrund af den 
dokumentation, som Equality and Rights Alliance har forelagt, er Kommissionen ikke på 
nuværende tidspunkt overbevist om, at det nuværende budget er en hindring for 
tilfredsstillende udførelse af de i direktivet krævede opgaver.  

Kommissionen anmodede Equality and Rights Alliance om at forelægge eventuelle nye og 
væsentlige oplysninger, som tydeligt dokumenterede en overtrædelse af EU's lovgivning, idet 
Kommissionen ellers ville foreslå, at sagen blev lukket. Kommissionen modtog og gennemgik 
dokumentet "Downgrading Equality and Human Rights: Assessing the Impact". Denne 
rapport indeholder imidlertid ikke dokumentation for, at budgetnedskæringerne er til hinder 
for, at ligestillingsmyndigheden kan udføre sine opgaver, som det er foreskrevet i direktivet."


