
CM\1215580DA.docx PE658.944v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget for Andragender

12.10.2020

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0053/2020 af Eduardo Prieto Garaita, spansk statsborger, 
om forskelsbehandling af personer med handicap ved Baskerlandets 
universitet

1. Sammendrag

Andragerens søn har en invaliditetsgrad på 77 %, hvilket betyder, at hans mobilitet er 
indskrænket, og at han bruger kørestol. Sønnen tog en grad i marketing ved fakultetet for 
økonomi og handel ved Baskerlandets universitet og fik i den forbindelse stillet passende 
transport mellem universitetet og hjemmet til rådighed. Udgifterne til denne transport blev 
delvist dækket af et tilskud fra den baskiske regerings uddannelsesdepartement. Da 
andragerens søn var færdig med dette uddannelsesforløb, besluttede han at tage endnu en grad 
– i virksomhedsledelse og -forvaltning. Andrageren klager over, at den baskiske regerings 
uddannelsesdepartement nægter at yde tilskud til hans søns transport med den begrundelse, at 
sønnen efter at have taget en bachelorgrad nu bør tage en kandidatgrad. Andrageren mener 
ikke, at det er rimeligt at nægte hans søn transport med den begrundelse, at sønnen ønsker at 
tage en bachelorgrad i stedet for en kandidatgrad, for en kandidatgrad er dyrere, og der er 
ingen skriftlige regler, der siger, at man efter at have afsluttet sin bachelorgrad skal tage en 
kandidatgrad. Andrageren påpeger også, at bilag II til Baskerlandets officielle tidende 
(torsdag den 11. juli 2019, nr. 131) om støtte til dækning af befordringsudgifter for studerende 
med særlige mobilitetsproblemer faktisk fører til omvendt eller positiv forskelsbehandling, og 
mener, at reglerne bør ændres. Andrageren opfordrer også til, at man finder en løsning for 
hans søn og samtidig ændrer de relevante regler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. oktober 2020
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Kommissionen lægger stor vægt på situation for personer med handicap i alle medlemsstater. 

Med hensyn til den forskelsbehandling, som andrageren hævder finder sted, bør det 
understreges, at Rådets direktiv 2000/78/EF1 forbyder forskelsbehandling på grund af visse 
årsager, herunder handicap, som er opført på en udtømmende liste, med henblik på at sikre 
gennemførelsen af princippet om ligebehandling inden for beskæftigelse og erhverv i 
medlemsstaterne. Inden for rammerne af Den Europæiske Unions beføjelser finder direktivet 
navnlig anvendelse på alle personer for så vidt angår adgang til alle typer af og niveauer for 
erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling 
(artikel 3, stk. 1, litra b)). Ifølge EU-Domstolens retspraksis betragtes et universitetsstudium i 
princippet som en erhvervsmæssig uddannelse2.

Direktivet pålægger ikke medlemsstaterne at træffe positive foranstaltninger, men tillader 
dem blot at vedtage sådanne foranstaltninger (direktivets artikel 7). Medlemsstater, der vælger 
at benytte denne bestemmelse, kan, så længe de opfylder kravene i EU-retten, regulere de 
konkrete bestemmelser om deres nationale foranstaltninger til fremme af inklusion af 
personer med handicap, herunder betingelserne for deres adgang til støtte.

I den foreliggende sag synes tilskuddet til andragerens søn, som er en person med handicap, at 
være blevet afvist med den begrundelse, at sidstnævnte ønsker at tage endnu en bachelorgrad i 
stedet for en kandidatgrad.

På grundlag af de oplysninger, som andrageren har fremlagt, er der ingen dokumentation for, 
at forbudt forskelsbehandling har fundet sted i den foreliggende sag. Medlemsstaterne har en 
skønsmargen for så vidt angår betingelserne for adgang til støtte for personer med handicap, 
og de kan derfor fastsætte en betingelse vedrørende niveauet for den (erhvervsmæssige) grad, 
der skal opnås.

Det bør også bemærkes, at FN's konvention om rettigheder for personer med handicap 
(UNCRPD), som Spanien ratificerede i 2012, indeholder bestemmelser om tilstrækkelig 
levefod (herunder tilstrækkelig uddannelse) og social tryghed (artikel 28), og at artikel 5 om 
lighed og ikkediskrimination fastslår, at særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at 
fremskynde eller opnå reel lighed for personer med handicap, ikke anses for diskrimination i 
henhold til denne konvention. Eftersom Spanien ikke kun har ratificeret konventionen om 
rettigheder for personer med handicap, men også dens valgfri protokol, kan en person eller en 
gruppe af personer, der hævder at være ofre for en medlemsstats overtrædelse af 
konventionens bestemmelser, under visse betingelser indgive en klage til FN. Blandt disse 
betingelser er navnlig, at alle tilgængelige nationale retsmidler er udtømt.

Konklusion

Der er ingen dokumentation for forbudt forskelsbehandling i den foreliggende sag.

Kommissionen kan derfor ikke gribe ind, da den ikke har kompetence i denne sag. 
Andrageren kan fortsætte sin sag, hvor det er relevant, på nationalt og internationalt plan.

1 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16-22).
2 Se f.eks. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A61983CJ0293 oghttps://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0024 
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