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şanse pentru persoanele cu handicap în Italia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara este o tânără cu handicap în vârstă de 28 de ani care atrage atenţia asupra încălcării 
constante a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap, fapt care o împiedică, pe ea şi pe alte persoane, să participe la viaţa socială.

În cazul său specific, aceasta menţionează că nu are acces la bazinele de înot publice din 
Roma din cauza mai multor bariere arhitecturale.

În această privinţă, ea solicită adoptarea unor politici care să garanteze accesibilitatea deplină 
a serviciilor publice pentru persoanele cu handicap, prin eliminarea barierelor existente şi 
asigurarea egalităţii de şanse.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Comisia Europeană se angajează pe deplin să protejeze şi să promoveze drepturile 
fundamentale, precum şi să îmbunătăţească situaţia persoanelor cu dizabilităţi din Europa.
În ianuarie 2011, UE a devenit parte la Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap1 care a devenit în acest fel parte integrantă a ordinii juridice a UE. 
                                               
1 Denumită în continuare UNCRPD sau „Convenţia”.
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UE este obligată prin UNCRPD în funcţie de competenţele sale. Comisia poate să evalueze 
dacă o legislaţie sau o măsură naţională respectă UNCRPD şi drepturile consacrate în Carta 
UE a drepturilor fundamentale doar în cazul în care statele membre pun în aplicare dreptul 
Uniunii.

Pentru a asigura o punere în aplicare coerentă şi eficientă a Convenţiei în UE, Comisia a 
lansat în noiembrie 2010 Strategia UE 2010-2020 pentru persoanele cu handicap1. Strategia 
prevede o serie de domenii şi obiective prioritare, precum şi politici şi acţiuni conexe de la 
nivelul UE. Ea are, de asemenea, ca obiectiv sprijinirea eforturilor naţionale în vederea 
promovării incluziunii şi a participării depline a persoanelor cu handicap în toate aspectele 
vieţii. 
Optimizarea accesibilităţii la mediul fizic, la transporturi, la informaţii şi la sisteme şi 
tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), precum şi la alte infrastructuri şi servicii, ca 
o condiţie premergătoare pentru participarea deplină a persoanelor cu handicap este unul 
dintre obiectivele-cheie ale strategiei în conformitate cu articolele 3 şi 9 din UNCRPD cu 
privire la accesibilitate. 

În domeniul mediului construit, au fost întreprinse unele proiecte şi studii CDT, iar 
accesibilitatea a apărut în dezbaterile politice în contextul iniţiativei privind pieţele-pilot 
pentru construcţii durabile. Informaţiile privind accesibilitatea sunt colectate ca parte din 
sustenabilitatea socială care include unele aspecte legate de reglementare şi standardizare.

Comisia Europeană a emis o serie de mandate de standardizare către organizaţiile europene de 
standardizare, pentru a sprijini elaborarea unor standarde voluntare comune în materie de 
accesibilitate în domeniul TIC şi al mediului construit, precum şi pentru a promova, în 
elaborarea standardelor, conceptul de „Proiectare universală” sau „Proiectare pentru toţi”. În 
baza mandatului 420 a fost compilat un inventar al standardelor europene şi internaţionale în 
materie de accesibilitate în mediul construit2 care oferă posibilitatea de a compara domeniul 
de aplicare şi acoperirea normelor naţionale privind accesibilitatea în mediul construit şi a 
identifica situaţia din Italia. În prezent sunt în curs de finalizare negocierile pentru elaborarea 
unui standard European cu privire la accesibilitatea în mediul construit.

Fondurile structurale europene (în special Fondul european de dezvoltare regională) 
reprezintă, de asemenea, instrumente importante pentru îmbunătăţirea accesibilităţii mediului 
construit. În timp ce sunt stabilite la nivel naţional criterii cu privire la proiectarea clădirilor, 
accesibilitatea pentru persoanele cu handicap este unul dintre criteriile de evaluare a 
operaţiunilor care urmează să fie cofinanţate prin fondurile structurale şi să fie luate în 
considerare pe parcursul diferitelor etape ale punerii în aplicare3.

Directiva 2000/78/CE a Consiliului4 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de 
tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă prevede un 
                                               
1 „Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, COM(2010) 636 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:IT:PDF. 
2 Raportul „Inventory, analysis and feasibility of European and International accessibility standards in the built 
environment” (Inventarul, analiza şi fezabilitatea standardelor europene şi internaţionale de accesibilitate la 
mediul construit) ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf. 
3 A se vedea în special articolul 16 din REGULAMENTUL (CE) AL CONSILIULUI nr. 1083/2006 din 11 iulie 
2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.
4 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii 
de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă (JO L 303, 2.12.2000 p. 16).



CM\1004037RO.doc 3/4 PE519.641v01-00

RO

cadru juridic pentru combaterea discriminării pe o serie de motive, inclusiv handicapul. Mai 
mult, articolul 5 din directivă stabileşte principiul unei amenajări corespunzătoare pentru 
persoanele cu handicap care prevede faptul că angajatorii iau măsurile adecvate, în funcţie de 
necesităţi, pentru a permite unei persoane cu handicap să aibă acces la un post, să exercite 
atribuţiile aferente acestuia, să avanseze în funcţie ori să beneficieze de formare profesională, 
cu excepţia cazului în care astfel de măsuri ar impune o povară disproporţionată angajatorului. 
Dispoziţiile directivei se aplică atât sectorului public, cât şi sectorului privat.
Totuşi, această directivă se aplică doar în domeniul ocupării forţei de muncă. Prin urmare, 
Comisia a propus o directivă1 care ar interzice discriminarea pe motive de handicap, de 
asemenea, în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii (printre altele). Discuţiile cu privire 
la această propunere sunt în curs de desfăşurare în cadrul Consiliului unde se impune 
unanimitatea pentru adoptarea sa.
Comisia sensibilizează, de asemenea, cu privire la accesibilitate prin intermediul „Access City 
Award” care celebrează şi recompensează oraşele cu peste 50 000 de locuitori care iau 
iniţiative exemplare pentru a face din mediul lor unul accesibil şi, prin urmare, cu adevărat 
favorabil incluziunii2.

Italia a ratificat UNCRPD şi protocolul său opţional la 15 mai 2009. În calitate de stat 
participant la UNCRPD, acesta este obligat să protejeze şi să garanteze toate drepturile 
omului şi libertăţile fundamentale ale persoanelor cu handicap, inclusiv dreptul de trăi 
independent şi de a participa pe deplin la toate aspectele vieţii, în special prin luarea de măsuri 
adecvate care să asigure acestor persoane accesul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul 
fizic, la transport, informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la sisteme şi tehnologii ale 
informaţiei şi comunicaţiilor şi la alte infrastructuri şi servicii deschise sau furnizate 
publicului, atât în zonele urbane, cât şi rurale (astfel cum este prevăzut la articolul 9 din 
Convenţie). Înlăturarea barierelor din calea accesibilităţii, printre altele, la sport, timp liber şi 
activităţi culturale este o obligaţie în temeiul UNCRPD. Această obligaţie are un caracter 
progresiv, iar UNCRPD indică faptul că, în privinţa drepturilor economice, sociale şi 
culturale, fiecare stat participant se obligă să acţioneze cu toate resursele disponibile [articolul 
4 alineatul (2) din UNCRPD]. 
Respectarea acestor obligaţii va face obiectul unei examinări de către Comisia ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap pe baza raportului de stat prezentat de Italia cu privire la 
punerea în aplicare a UNCRPD în conformitate cu articolul 35 din UNCRPD3. 

În Italia, dispoziţiile generale privind accesibilitatea la mediul construit sunt incluse în Legea 
nr. 104/1992 (dreptul comun pentru promovarea asistenţei, integrării sociale şi a drepturilor 
persoanelor cu handicap), care prevede ca toate proiectele clădirilor publice şi private 
deschise publicului să respecte legislaţia cu privire la înlăturarea barierelor arhitecturale. 
Actul consolidat privind clădirile (Testo Unico Edilizia, aprobat prin Decreto del Presidente 

                                               
1 Propunere de directivă a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor 
indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, 2.7.2008, COM(2008)426.
2 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
3 Raportul de stat iniţial prezentat de Italia cu privire la punerea în aplicare a UNCRPD a fost transmis către 
ONU prin intermediul Comisiei interministeriale pentru drepturile omului din Italia (C.I.DU.) în noiembrie 2012. 
Acesta este disponibil în limba italiană la adresa http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-
47B9-9CE3-DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf şi în limba engleză la adresa
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc. 
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della Repubblica nr. 380/2001 şi dispoziţiile conexe (de exemplu, Legea nr. 13/1989) prevăd 
înlăturarea barierelor arhitecturale din clădirile private şi publice, precum şi sancţiunile 
relevante. Reglementări tehnice detaliate privind accesibilitatea clădirilor publice şi private 
deschise publicului sunt incluse în Decretul prezidenţial nr. 503 din 24 iulie 19961. 

Raportul de stat prezentat de Italia menţionează că activarea unei serviciu de asistenţă este 
necesară oricând o clădire publică aşteaptă să fie adoptată. Cadrul normativ privind clădirile 
publice şi private, locurile publice sau deschise publicului sau locurile de utilitate publică este 
indicat ca prioritate-cheie a propunerii în curs de pregătire care are drept obiectiv crearea unui 
cadru normativ unic cu scopul de a include, coordona şi actualiza toate dispoziţiile tehnice2.

Italia a creat în 2009 Observatorul naţional privind statutul persoanelor cu handicap în calitate 
de organism consultativ care oferă sprijin ştiinţific şi tehnic pentru dezvoltarea de politici 
naţionale cu privire la personale cu handicap şi care este responsabil, printre altele, de 
promovarea punerii în aplicare a convenţiei şi raportarea cu privire la aceasta3.

În temeiul protocolului opţional la UNCRPD4 Comisia pentru drepturile persoanelor cu 
handicap poate primi şi examina comunicări de la sau în numele unor persoane fizice sau grup 
de persoane fizice care fac obiectul jurisdicţiei unui stat participant la protocol care pretind a 
fi victimele unei încălcări a dispoziţiilor UNCRPD de către statul participant respectiv. O 
condiţie pentru admisibilitatea comunicărilor este ca toate căile de atac disponibile naţionale 
să fi fost epuizate.
Concluzii 

Comisia consideră că problemele prezentate în această petiţie sunt de competenţa directă a 
statului membru respectiv, în cazul de faţă, Italia. 

                                               
1 Raportul celui de-al cincilea grup la nivel înalt pentru persoanele cu handicap privind punerea în aplicare a 
UNCRPD publicat în 2012 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, p. 179.
2 p. 7 din versiunea în limba engleză a raportului 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc
3 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio/
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx


