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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1274/2009, którą złożyła Rachel Mullen (Irlandia) w imieniu 
Porozumienia na rzecz Równości i Praw, w sprawie cięć kadrowych 
dokonywanych przez rząd Irlandii i wpływających na działalność Urzędu
ds. Równości

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że zakrojone na szeroką skalę cięcia kadrowe realizowane przez 
rząd Irlandii osłabiają skuteczność Urzędu ds. Równości, jego możliwość adekwatnego 
wypełniania zadań i monitorowania europejskiego prawodawstwa pod kątem równych szans
i niedyskryminacji ze względu na rasę i płeć. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Komisja monitorowała sytuację w zakresie cięć w irlandzkim krajowym organie ds. równości. 
Szczegółowo przeanalizowała ona początkową skargę ERA oraz załączone dokumenty. 

Komisja zawsze odnosiła się do organu ds. równości w Irlandii z najwyższym uznaniem. 
Stanowi on wzór dobrej praktyki i doskonały przykład tego, w jaki sposób krajowy organ
ds. równości może wdrażać zasadę niedyskryminacji zapisaną w dyrektywach w sprawie 
równości. A zatem Komisja wyraża duże ubolewanie w związku z decyzją o zmniejszeniu 
budżetu organu ds. równości do opisywanych poziomów. Jednak przy braku niezbitego 
dowodu naruszenia prawa europejskiego Komisja nie proponuje dalszego rozpatrywania tej 
sprawy. 
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Dyrektywy 2000/43/WE, 2002/73/WE, 2004/113/WE i 2006/54/WE zawierają w odniesieniu
do państw członkowskich wymogi powoływania organów ds. równości. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić, że kompetencje ich organów ds. równości obejmują 
niezależną pomoc dla ofiar dyskryminacji, przeprowadzanie niezależnych badań dotyczących 
dyskryminacji oraz publikowanie niezależnych sprawozdań. Aby zatem krajowe organy
ds. równości mogły sprawować te funkcje, powinny posiadać wystarczające zasoby dla 
wykonywania zadań wymaganych od nich na mocy przedmiotowych dyrektyw. Są to jednak 
tylko dyrektywy zawierające normy minimalne i nie określają one konkretnego poziomu 
finansowania czy konkretnej struktury organizacyjnej. To do państw członkowskich należy 
decyzja w sprawie sposobu wdrażania norm minimalnych określonych w danej dyrektywie
i zapewnienie ich pełnej zgodności ze zobowiązaniami prawa wspólnotowego. W tej chwili, 
na podstawie dowodów przedstawionych przez ERA, Komisja nie jest przekonana, że obecny 
poziom budżetu stanowi przeszkodę dla pełnego wykonywania zadań przewidzianych
w przedmiotowych dyrektywach. 

Komisja zwróciła się do ERA o przedstawienie wszelkich nowych i istotnych informacji, 
które jasno wskazują na naruszenie prawa europejskiego. Jeżeli tego nie uczyni, Komisja 
zaproponuje zamknięcie przedmiotowej sprawy. Komisja otrzymała i dokonała przeglądu
dokumentu „Obniżanie statusu równości i praw człowieka: ocena wpływu”. Jednak 
sprawozdanie to nie zawiera żadnych dowodów pozwalających stwierdzić, że cięcia
budżetowe sprawią, iż organ ds. równości nie będzie w stanie wykonywać zadań określonych
w dyrektywie. 


