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

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

27.3.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0950/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Jacek 
Antonowicz, par iespējamo diskrimināciju pret invalīdiem Polijas pilsētā 
Katovicē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par kārtību, kādā Polijas varas iestādes reģistrē invalīdus, jo 
tos norāda vai nu kā bezdarbniekus, vai kā darba meklētājus, un tie saņem attiecīgu atbalstu.
Šī reģistrēšanas kārtība nozīmē, ka invalīdi nav tiesīgi saņemt ES atbalstu lauksaimniecības 
uzņēmumu dibināšanai, par ko nepārprotami liecina pamatojums, kas norādīts atteikumā, kuru 
viņš saņēma no nodarbinātības dienesta Katovicē. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šī 
situācija ir pretrunā Polijas tiesību aktiem par invalīdu profesionālo un sociālo rehabilitāciju 
un nodarbinātību, un tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu izpētīt, vai šī situācija ir saskaņā ar 
ES principiem un šajā jomā piemērojamiem noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs ir invalīds, kurš vietējā nodarbinātības birojā ir reģistrēts kā „darba 
meklētājs”. ES finansēta projekta „Uzņēmējdarbība ir sieviete” ietvaros, kura mērķis ir sniegt 
atbalstu un veicināt sieviešu pašnodarbinātību, viņš Vietējās attīstības aģentūrā Polijas pilsētā 
Jaworzno iesniedza pieteikumu ar mērķi saņemt subsīdijas ekonomiskās darbības veikšanai.
Subsīdijas netika piešķirtas, pamatojot šo lēmumu ar apstākli, ka lūgumraksta iesniedzējs 
neatbilst projekta dalības kritērijiem, jo viņš bija reģistrēts kā „darba meklētājs”, nevis 
„bezdarbnieks”.



PE487.858v02-00 2/4 CM\931986LV.doc

LV

Saskaņā ar Polijas darba likumu personas, kuras meklē darbu (tostarp invalīdi), var būt 
reģistrētas kā „bezdarbnieki” (parasti — personas bez citiem ienākumu avotiem) vai „darba 
meklētāji” (parasti — personas ar citu ienākumu avotu, piemēram, algu vai sociālo pabalstu) 1.

Konkrētais projekts bija paredzēts divām saņēmēju grupām: 1) bezdarbniekiem un 
2) personām, kuras ir nodarbinātas saskaņā ar darba līgumu uz noteiktu laiku vai privāttiesību 
līgumu.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atteikums piešķirt subsīdijas, pamatojoties uz faktu, ka 
viņš nav reģistrēts kā „bezdarbnieks”, ir uzskatāms par diskrimināciju invaliditātes dēļ.

Diskriminācija invaliditātes dēļ attiecībā uz darba iespējām, pašnodarbinātību un 
arodapmācību ir aizliegta Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvā, ar ko nosaka kopēju 
sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju2. Direktīvas 2. panta 2. punktā 
ir noteikti aizliegtie diskriminācijas veidi, tostarp attiecībā uz tiešu un netiešu diskrimināciju:

„a) uzskata, ka tiešā diskriminācija notiek tad, ja salīdzināmā situācijā pret vienu 
personu izturas, ir izturējušies vai izturētos sliktāk nekā pret citu personu jebkura 
1. punktā minēta iemesla dēļ;
b) pieņem, ka netiešā diskriminācija notiek tad, ja acīmredzami neitrāla noteikuma, 
kritērija vai prakses dēļ personas, kuras atbalsta konkrētu reliģiju vai uzskatus, kurām ir 
konkrēta invaliditāte, konkrēts vecums vai konkrēta seksuālā orientācija, atrodas 
konkrētā nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar otru personu, ja vien:

i) šis noteikums, kritērijs vai prakse nav objektīvi attaisnota ar likumīgu mērķi un ja 
vien nav pienācīgi un vajadzīgi līdzekļi šā mērķa sasniegšanai vai
(…).”

Polijas vietējo iestāžu rīcība, piešķirot ES finansējumu attiecīgā projekta ietvaros, nerada tiešu 
invalīdu diskrimināciju, jo invalīdiem nav liegta iespēja iesniegt pieteikumus subsīdiju 
saņemšanai, ja vien viņi atbilst nosacījumam, proti, ir bezdarbnieki vai ir nodarbināti saskaņā 
ar darba līgumu uz noteiktu laiku vai privāttiesību līgumu.

Saskaņā ar direktīvu Polijas vietējo iestāžu rīcība būtu uzskatāma par netiešu diskrimināciju 
tikai tad, ja: 1) tā invalīdus nostādītu konkrētā nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar citām 
personām, piemēram, ja tiktu pierādīts, ka invalīdu reģistrēšana „bezdarbnieku” statusā ir 
daudz mazāka, jo viņi bieži vien saņem sociālo pabalstu, un 2) Polijas iestādes nespētu 
objektīvi pamatot šādu projekta mērķa grupas klasifikāciju ar pamatotu mērķi un apliecināt, ka 

                                               
1 Skatīt 1997. gada 27. augusta Likuma par invalīdu arodapmācības un sociālo rehabilitāciju 
11. panta 1. punktu (Tiesību Aktu Vēstnesis Nr. 123, 776. iedaļa, ar attiecīgajiem 
grozījumiem): „Invalīdam, kurš provinces nodarbinātības birojā ir reģistrēts kā bezdarbnieks
vai darba meklētājs un kurš nav nodarbināts, ir tiesības gūt labumu no pakalpojumiem vai 
darba tirgus instrumentiem atbilstīgi noteikumiem par nodarbinātības un darba tirgus iestāžu 
atbalstu.”
2 OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.
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šī mērķa īstenošanas līdzekļi ir piemēroti un vajadzīgi. Lūgumraksta iesniedzēja izklāstītā 
informācija neapliecina, ka šie nosacījumi attiecas uz konkrēto projektu.

Polija ir transponējusi Direktīvu 2000/78/EK tās valsts tiesību aktos, proti, grozītajā Darba 
kodeksā un 2010. gada 3. decembra Pretdiskriminācijas likumā1. Šo tiesību aktu īstenošana un 
attiecīgo noteikumu piemērošana konkrētajam gadījumam ir dalībvalsts iestāžu pienākums. 2. 
Saskaņā ar šiem tiesību aktiem diskriminācijas upuriem Polijā ir piekļuve tiesām, kuras ir 
kompetentas novērtēt, vai konkrētā rīcība ir uzskatāma par diskriminācijas gadījumu, kas ir 
likumos ir aizliegta, un diskriminācijas konstatēšanas gadījumā piešķirt kompensāciju. Polija ir 
noteikusi, ka tās pilsoņu tiesību komisārs (Rzecznik Praw Obywatelskich3) kā instance, kas ir 
atbildīga par vienlīdzīgas attieksmes principa veicināšanu un aizsardzību, ir pilnvarots 
konkrētos gadījumos atbalstīt diskriminācijas upurus.

Secinājumi

Polija ir transponējusi attiecīgo ES direktīvu, un tās administratīvās un tiesu iestādes ir 
kompetentas to piemērot konkrētos gadījumos. Lūgumraksta iesniedzējs var izmantot valsts 
līmenī pieejamus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tostarp par vienlīdzību atbildīgās Polijas 
instances (pilsoņu tiesību komisāra) atbalstu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 27. martā

2011. gada aprīlī no lūgumraksta iesniedzēja saņemtā papildu informācija no jauna apstiprina 
sākotnējā lūgumrakstā ietverto gadījumu. Tādēļ šī informācija nemaina Komisijas nostāju, kas 
izklāstīta tās pirmajā paziņojumā.

Lūgumraksta iesniedzējs 2012. gada 7. decembra vēstulē pievēršas jautājumiem, kuri netika 
pieminēti sākotnējā lūgumrakstā.  Viņš apgalvo, ka Polijas ministru prezidents, neraugoties uz 
lūgumraksta iesniedzēja nopelniem un ārkārtīgi smago personīgo situāciju (nopietnas 
veselības problēmas un nepietiekami ikdienas izdzīvošanas līdzekļi), atteica viņam piešķirt 
īpašo pensiju, ko diskrecionāli var piešķirt pilsoņiem par īpašiem sasniegumiem Polijas labā. 
Viņš apgalvo, ka ministru prezidents šajā sakarībā nav izpildījis tiesas lēmumu. Viņš lūdz 
Komisijai iejaukties, pieprasot ministru prezidentam un Polijas Augstākajai administratīvajai 
tiesai informāciju par to, kādēļ netiek ievērots tiesas spriedums.

Secinājums

                                               
1 Likums par konkrētu Eiropas Savienības noteikumu īstenošanu saistībā ar vienlīdzīgu 
attieksmi, 2010. gada 3. decembris, Tiesību Aktu Vēstnesis Nr. 254, 1700. iedaļa.
2 Direktīvas 2000/78/EK 15. apsvērumā ir noteikts: „Tādu faktu novērtēšana, pēc kuriem var 
spriest, vai ir notikusi tieša vai netieša diskriminācija, ir jautājums izskatīšanai valsts tiesu 
iestādēs vai citās kompetentās iestādēs saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai praksi.
Jo īpaši šādos noteikumos var paredzēt, ka netiešu diskrimināciju var noteikt, izmantojot visus 
līdzekļus, tostarp uz statistisku pierādījumu pamata.”
3
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Papildu informācija nemaina Komisijas nostāju, kas izklāstīta pirmajā paziņojumā, jo šī 
informācija, šķiet, skar pilnīgi iekšēju jautājumu, kas nerada nevienu jautājumu, kas saistīts ar 
diskrimināciju invaliditātes dēļ. Turklāt šķiet, ka šis jautājums jau ir izskatīts Polijas tiesās un 
tādēļ tiesu spriedumu izpilde ir attiecīgo dalībvalstu iestāžu kompetencē. Komisijai nav 
nekādu pilnvaru iejaukties šajā jautājumā.


