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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1571/2012, внесена от V.G., с унгарско гражданство, относно 
обезщетения за инвалидност

1. Резюме на петицията

От шест години вносителката на петицията страда от множествена склероза, 
тригеминална невралгия и други заболявания. Тя не може да ходи, има трудности с 
говора и е зависима от чужда помощ. Въпреки това оценителната комисия е решила, че 
тя е трудоспособна. Вносителката на петицията е оспорвала това решение пред съда, но 
адвокатът й не я е представлявал правилно и е казал неща, с които тя не е била 
съгласна. Вносителката на петицията е в отчайващо положение. Тя няма медицинска 
осигуровка и лекарства и трябва да живее от скромната пенсия, плащана на нейния 
съпруг, която скоро ще свърши. Вносителката на петицията отправя обвинения срещу 
министър-председателя, кмета на Дебрецен и тримата лекари, които са подкрепили 
решението, и призовава за компенсация в размер на 10 милиона унгарски форинта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22.05.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 май 2013 г.

Европейската комисия е изцяло ангажирана със защитата на основните права в рамките 
на правомощията си и по-специално с подобряване на положението на хората с 
уврежданията на равнище на ЕС.
Независимо от това компетентността на Европейския съюз в областта на социалната 
сигурност е силно ограничена. Както се посочва в член 153 от ДФЕС, в тази област 
Съюзът може само да „подкрепя и допълва дейностите на държавите членки“, които 
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носят основната отговорност за организацията на своите системи за социална сигурност 
и са свободни да определят помощите, които следва да бъдат изплатени, и условията за 
допустимост. По-специално признаването на инвалидност на национално равнище е 
въпрос, който попада в обхвата на изключителната компетентност на държавите членки. 
В тази област службите на Европейската комисия не могат да се намесват в 
съдържанието на националните законодателни актове, да провеждат разследвания в 
държавите членки или да налагат глоби или изплащане на обезщетения.

С Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г., приета от 
Комисията през 2010 г., ЕС подпомага държавите членки в насърчаване на социалното 
приобщаване за всички лица с увреждания в съответствие с Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, по която ЕС стана страна през януари 2011 г. 
Държавите членки са се ангажирали да спазват разпоредбите на Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания, чиято цел е „да насърчава, защитава и гарантира 
пълноценното и равноправно упражняване на всички човешки права и основни свободи 
от страна на всички хора с увреждания, и да способства за зачитане на вътрешно 
присъщото им човешко достойнство”.

Заключение

Поради това ЕС не е компетентен по отношение на признаването на инвалидност, 
предоставянето на социални помощи и преразглеждането на решенията, взети от 
националните органи.


