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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1274/2009, της Rachel Mullen, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της συμμαχίας για ισότητα και δικαιώματα "Equality and Rights Alliance", 
σχετικά με τις περικοπές προσωπικού από την ιρλανδική κυβέρνηση που 
θίγει τη δραστηριότητα της αρχής Equality

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι μαζικές περικοπές προσωπικού από την ιρλανδική 
κυβέρνηση υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της αρχής Equality και την ικανότητά της 
να ασκεί επαρκώς τα καθήκοντά της και να παρακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά 
με την ισότητα των ευκαιριών και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φυλής και φύλου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση σχετικά με τις περικοπές στον εθνικό φορέα 
ισότητας της Ιρλανδίας. Ανέλυσε την αρχική καταγγελία της ERA ("Equality and Rights 
Alliance") και τα συνοδευτικά έγγραφα λεπτομερώς.

Η Επιτροπή έτρεφε ανέκαθεν μεγάλη εκτίμηση για την Αρχή Equality της Ιρλανδίας. Η 
τελευταία αποτελεί πρότυπο ορθής πρακτικής και εξαιρετικό παράδειγμα του πώς μπορεί 
ένας εθνικός φορέας ισότητας να προάγει την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων όπως 
κατοχυρώνεται στις οδηγίες περί ισότητας. Συνεπώς, η Επιτροπή πληροφορήθηκε με μεγάλη 
της λύπη ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής Equality μειώθηκε στα επίπεδα που αναφέρονται. 
Ωστόσο, ελλείψει πιο αναλυτικών αποδεικτικών στοιχείων περί παραβίασης του ευρωπαϊκού 
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δικαίου, η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει περαιτέρω συνέχεια στο θέμα.

Όλες οι οδηγίες 2000/43/ΕΚ, 2002/73/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ και 2006/54/ΕΚ περιέχουν 
απαιτήσεις σχετικά με τη σύσταση φορέων ισότητας εκ μέρους των κρατών μελών. Τα κράτη 
μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι αρμοδιότητες των οικείων φορέων ισότητας 
περιλαμβάνουν ανεξάρτητη βοήθεια προς τα θύματα διακρίσεων, τη διεξαγωγή ανεξάρτητων 
ερευνών σχετικά με τις διακρίσεις και τη δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων. Εννοείται ότι, 
προκειμένου να εκτελούν οι εθνικοί φορείς ισότητας τα συγκεκριμένα καθήκοντα, αυτοί 
πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους για να εκτελούν όλες τις απαιτούμενες εργασίες βάσει 
των οδηγιών. Ωστόσο, οι οδηγίες είναι μόνο οδηγίες ελάχιστων προτύπων και δεν ορίζουν 
συγκεκριμένο επίπεδο χρηματοδότησης ή συγκεκριμένη οργανωτική δομή. Εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να αποφασίσουν πώς θα εφαρμόσουν τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στην 
οδηγία και να διασφαλίσουν ότι είναι πλήρως σύμμορφα προς τις υποχρεώσεις τους βάσει 
του κοινοτικού δικαίου. Προς το παρόν, βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν από την 
ERA, η Επιτροπή δεν έχει πειστεί ότι το τρέχον επίπεδο του προϋπολογισμού συνιστά 
εμπόδιο για την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται από τις οδηγίες.

Η Επιτροπή ζήτησε από την ΕΡΑ να υποβάλει τυχόν νέες και ουσιαστικές πληροφορίες που 
θα καταδείκνυαν παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, αφού στην αντίθετη περίπτωση η 
Επιτροπή θα πρότεινε την περάτωση της υπόθεσης. Η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε το 
έγγραφο "Downgrading Equality and Human Rights: Assessing the Impact" (Υποβάθμιση της 
ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: εκτίμηση του αντικτύπου). Ωστόσο, αυτή η 
έκθεση δεν περιέχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι 
περικοπές στον προϋπολογισμό οδήγησαν στην αδυναμία της Αρχής Equality να εκτελεί τα 
καθήκοντά της όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία.


