
CM\931986DA.doc PE487.858v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

27.3.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
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1. Sammendrag

Andrageren påklager den måde, hvorpå de polske myndigheder registrerer handicappede, idet 
disse opføres som enten arbejdsløse eller arbejdssøgende og modtager den dertil svarende 
understøttelse. Denne registrering indebærer, at handicappede ikke kommer i betragtning i 
forbindelse med tildeling af EU's støtte til etablering af landbrugsvirksomheder, hvilket 
fremgår af begrundelsen i den afvisning, han har modtaget fra arbejdsstyrelsen i Katowice. 
Andrageren påpeger, at dette forhold er i modstrid med den polske lovgivning om 
erhvervsmæssig og social rehabilitation og beskæftigelse af handicappede, og han anmoder 
derfor Europa-Parlamentet om at undersøge, hvorvidt dette forhold er i overensstemmelse 
med EU's på området gældende principper og bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren har et handicap, og han er registreret som jobsøgende på den lokale 
arbejdsanvisning. Han ansøgte egnsudviklingsagenturet i den polske by Jaworzno om tilskud 
til en økonomisk aktivitet inden for rammerne af det EU-støttede projekt "Iværksætteri er en 
kvinde", som har til formål at støtte og fremme kvinders selvstændige beskæftigelse. Han fik 
afslag på sin ansøgning med den begrundelse, at han ikke opfyldte kriterierne for deltagelse i 
projektet, idet han var registreret som jobsøgende og ikke som arbejdsløs.
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Ifølge den polske arbejdsmarkedslovgivning kan en person, der søger arbejde (også en 
handicappet person) registreres som arbejdsløs (i almindelighed en person uden anden 
indkomst) eller som jobsøgende (i almindelighed en person med anden indkomst, f.eks. 
lønindkomst eller en socialsikringsydelse)1.

Det pågældende projekt var rettet mod to grupper af modtagere: (1) arbejdsløse og 2) personer 
i ansættelsesforhold af en tidsbegrænset varighed eller personer ansat under en privatretlig 
kontrakt. 

Andrageren gør gældende, at afslaget på tilskuddet med den begrundelse, at han ikke er 
registreret som arbejdsløs, reelt er en forskelsbehandling på grund af handicap. 

Forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med adgang til beskæftigelse, 
selvstændigt erhverv og erhvervsuddannelse er forbudt i henhold til Rådets direktiv 
2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med
hensyn til beskæftigelse og erhverv2. I direktivets artikel 2, stk. 2, defineres former for forbudt 
forskelsbehandling, herunder direkte og indirekte forskelsbehandling, og det fastlægges, at:

(a) "[der] foreligger [...] direkte forskelsbehandling, hvis en person af en eller flere af de 
i artikel 1 anførte grunde behandles ringere, end en anden i en tilsvarende situation 
bliver, er blevet eller ville blive behandlet

(b) [der] foreligger [...] indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral 
bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med en bestemt religion eller 
tro, et bestemt handicap, personer, som tilhører en bestemt aldersgruppe, eller personer 
med en bestemt seksuel orientering, særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer, 
medmindre

(i) den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i 
et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige, 
eller

(…)."

De polske lokalmyndigheder udøver ikke nogen direkte forskelsbehandling mod 
handicappede med hensyn til at bevilge EU-midler til det pågældende projekt, da man ikke 
har udelukket nogen handicappede fra at ansøge om tilskud, hvis de opfylder den betingelse, 
at de er arbejdsløse, er i ansættelsesforhold af en tidsbegrænset varighed eller er ansat under 
en privatretlig kontrakt. 

I henhold til direktivet ville de polske lokalmyndigheders adfærd kun være ensbetydende med 
indirekte forskelsbehandling, hvis: (1) handicappede derved blev stillet særlig ufordelagtigt i 
sammenligning med andre personer, f.eks. hvis det kan påvises, at det er meget mindre 

                                               
1 Jf. artikel 11, stk. 1, i lov af 27. august 1997 om faglig og social revalidering af handicappede (det polske 
statstidende nr., 123, punkt 776 som ændret): "En handicappet person, der er registreret hos 
provinsarbejdsformidlingen som jobsøgende eller arbejdsløs, og som ikke er i beskæftigelse, er berettiget til 
ydelser og arbejdsmarkedsinstrumenter i overensstemmelse med bestemmelserne om fremme af beskæftigelsen 
og om arbejdsmarkedets institutioner."
2 EUT L 303 af 02.12.00, s. 16.
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sandsynligt, at handicappede bliver registreret som arbejdsløse, eftersom de med en vis 
sandsynlighed modtager en socialsikringsydelse, og 2) de polske myndigheder ikke objektivt 
ville kunne retfærdiggøre en sådan udpegelse af modtagere i projektet ved hjælp af et legitimt 
mål, og ikke ville kunne påvise, at midlerne til at opnå dette mål var hensigtsmæssige og 
nødvendige. De oplysninger, der fremlægges af andrageren, gør det ikke muligt at 
konkludere, at disse betingelser er opfyldt i tilfældet med dette specielle projekt.

Polen har gennemført direktiv 2000/78/EF i sin nationale lovgivning, navnlig i 
arbejdsmarkedslovgivningen med senere ændringer og i lov af 3. december 2010 mod 
forskelsbehandling1. Det er medlemsstaternes myndigheder, der har ansvaret for at håndhæve 
disse love og anvende de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning i det enkelte 
tilfælde2. Ifølge denne lovgivning har ofre for forskelsbehandling i Polen adgang til domstole, 
som har kompetence til at vurdere, hvorvidt en given adfærd udgør en forbudt form for 
forskelsbehandling, og til i givet fald til at yde kompensation herfor. Polen har udpeget sin 
den polske ombudsmand (Rzecznik Praw Obywatelskich3) som det organ, der har ansvaret for 
at fremme og beskytte princippet om ligebehandling med kompetence til at bistå ofre for 
forskelsbehandling i de enkelte tilfælde.

Konklusion

Polen har gennemført det relevante EU-direktiv, og de polske administrative og juridiske 
myndigheder har kompetence til at anvende det i de enkelte tilfælde. Andrageren kan anvende 
de instrumenter, der er til rådighed på nationalt niveau, herunder bistand fra Polens organ for 
ligebehandling (ombudsmanden)."

4. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013. (REV)

De supplerende oplysninger, som modtoges fra andrageren i april 2011, er blot en gentagelse 
af sagens beskrivelse, som den er indeholdt i det oprindelige andragende. De ændrer derfor 
ikke Kommissionens holdning som beskrevet i den første meddelelse.

I en mail af 7. december 2012 rejser andrageren spørgsmål, som ikke var omhandlet i det 
oprindelige andragende. Han påstod, at Polens premierminister på trods af Andrageren 
fortjeneste og en meget vanskelig personlig situation (alvorlige helbredsproblemer, 
utilstrækkelige midler til det daglige udkomme) havde nægtet ham en særlig pension, som 
kunne tildeles borgere, der havde gjort en ekstraordinær indsats for Polen. Han påstod at 
premierministeren ikke havde efterlevet en domstolskendelse i sagen. Han anmodede 
Kommissionen om at gribe ind i sagen ved at spørge premierministeren og den øverste 
forvaltningsdomstol i Polen, hvorfor domstolskendelsen ikke var blevet efterlevet.

                                               
1 Lov om gennemførelse af visse EU-bestemmelser om ligebehandling af 3. december 2010, det polske 
statstidende nr. 254, punkt 1700.
2 Betragtning 15 i direktiv 2000/78/EF har følgende ordlyd: Det er de nationale retslige myndigheder eller andre 
kompetente organer, der i overensstemmelse med bestemmelserne i national ret eller praksis skal vurdere de 
faktiske forhold, som giver anledning til at formode, at der forekommer direkte eller indirekte 
forskelsbehandling. Disse bestemmelser kan bl.a. give mulighed for på grundlag af statistisk materiale eller på 
enhver anden måde at konstatere, om der foreligger indirekte forskelsbehandling.
3 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ,Aleja Solidarności 77 00 - 090 Warszawa, tlf. (+ 48 22) 55 17 700 
fax. (+48 22) 827 64 53, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl.
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Konklusion

De yderligere oplysninger ændrer ikke Kommissionens holdning, som er indeholdt i den 
første meddelelse, da disse oplysninger tilsyneladende vedrører et udelukkende internt 
anliggende, som ikke vedrører forskelsbehandling på grund af handicap. Desuden er den 
pågældende sag tilsyneladende blevet behandlet af de polske domstole og gennemførelsen af 
domstolsafgørelser henhører under medlemsstaternes kompetence. Kommissionen har ingen 
beføjelser til at gribe ind i denne sag.


