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Temats: Lūgumraksts Nr. 1215/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Desmond 
Fitzgerald, par pārkāpumiem Bulgārijas bērnunamos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz tādiem nopietniem pārkāpumiem Bulgārijas bērnunamos, 
kas atklāti BBC dokumentālajā filmā. Viņš pauž sašutumu par apstākļiem, kādos ne tikai bērni 
ar īpašām vajadzībām, bet arī pieaugušie tiek turēti šādās iestādēs. Viņš uzskata, ka Bulgāriju 
nevajadzēja uzņemt ES, vispirms neizvirzot prasību novērst šādus pārkāpumus. Viņš aicina 
ES vajadzības gadījumā apturēt subsīdijas citiem projektiem, ja Bulgārijas iestādes neveiks 
pasākumus, lai uzlabotu iemītnieku dzīves apstākļus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par apstākļiem, kādos bērni ar īpašām vajadzībām 
uzturas Bulgārijas aprūpes iestādēs, it īpaši Mogilino aprūpes namā, kuru parādīja BBC
dokumentālajā filmā.

Viņš apgalvo, ka Eiropas Savienībai Bulgārijas valdība ir jāsauc pie atbildības un Eiropas 
Savienībai ir jāiejaucas, lai uzlabotu Bulgārijas aprūpes iestāžu standartus.

II. Komisijas komentāri 
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Par bērnu aizsardzību, bērnu sociālo integrāciju un bērnu aprūpes iestāžu vadību ir atbildīgas 
dalībvalstis. Komisijai nav tiešas kompetences izmeklēt situāciju par bērnu stāvokli tādās 
iestādēs, kādas bija atspoguļotas plašsaziņas līdzekļos saistībā ar Bulgāriju.

Tomēr Komisija, neskatoties uz to, ka tai nav tiešas kompetences, nespēj būt un nav 
vienaldzīga pret šādām nopietnām sociālām problēmām. Konkrēti Bulgārijas (un arī 
Rumānijas) gadījumā ievērojama bērnu stāvokļa uzlabošanās aprūpes namos ir bijis viens no 
ES piedāvātās pirmspievienošanās palīdzības mērķiem. Sadarbībā ar Bulgārijas varas 
iestādēm ir panākts ievērojams progress, tomēr Komisija apzinās, ka darāmā vēl ir daudz.

Komisija reaģēja uz īpaši izceltajiem apstākļiem Dve Mogili ciemata bāreņu namā un 
sazinājās ar Bulgārijas Nodarbinātības un sociālās aizsardzības ministri Emilia Maslarova, lai 
iegūtu plašāku informāciju par panākto progresu un Bulgārijas jaunajiem rīcības plāniem 
attiecībā uz augstāku prasību nodrošināšanu bērnunamos. Bulgārijas valdība šobrīd īsteno 
rīcības plānu saistībā ar Mogilino aprūpes iestādi un ir noteikusi termiņu šī nama slēgšanai. 
UNICEF ir veikusi novērtējumu par katru bērnu, kas uzturas Mogiliono bērnunamā, un ir 
izpētījusi un ieteikusi iespējami vislabākos apstākļus, piemērotus šiem bērniem. Šajā procesā 
ietilpa arī sazināšanās ar bērnu vecākiem, lai noskaidrotu, vai viņi vēlētos atjaunot vai veidot 
attiecības ar savu bērnu.

Kopumā Komisija stingri iestājas par neatkarīgas dzīves iespējām cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Komisijas finansētie nesenie pētījumi1 par pakalpojumu pilnveidošanu cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām Eiropā apstiprina to, ka institucionālās aprūpes kvalitāte bieži vien ir 
nepieņemami zema un aprūpes iestādēs pastāvošie apstākļi dažreiz ir būtisks starptautiski 
pieņemto cilvēktiesību standartu pārkāpums. Pētījums arī parāda, ka pareizi ieviesti un 
pārvaldīti Kopienas pakalpojumi var sniegt labākus rezultātus dzīves kvalitātes ziņā un 
nodrošināt iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dzīvot pilnvērtīga iedzīvotāja cienīgu 
dzīvi. Kopienas pakalpojumi nav daudz dārgāki par aprūpes iestāžu piedāvātajiem, ja izmaksu 
aprēķinā tiek ņemtas vērā iedzīvotāju vajadzības un aprūpes kvalitāte.

Turklāt Komisija sekmē informācijas apmaiņu un labu praksi starp dalībvalstīm kā 
koordinācijas atklātās metodes daļu sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas jomā. Šajā 
sakarā Komisija atzinīgi vērtē divpusējas sadarbības izveidi starp dalībvalstīm, piemēram, 
starp Bulgāriju un citām dalībvalstīm, ilgtermiņa aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu ar īpašām 
vajadzībām sociālās aizsardzības jomā.

Turklāt Eiropas Sociālais fonds (ESF) atbalsta projektus, kas sekmē neatkarīgu dzīvesveidu, 
jo īpaši Kopienas organizāciju sniegtos pakalpojumus cilvēku ar īpašām vajadzībām 
dzīvesvietas tuvumā, tostarp lauku reģionos, piemēram, sistēmu un mehānismu 
modernizēšanas un it īpaši personāla apmācības jomā. Tas arī atbalsta pašreizējo slēgto 
iestāžu aizvietošanu ar augstas kvalitātes pakalpojumiem un izmitināšanu vietējās pašvaldībās 
(tā saukto deinstitucionalizāciju). Komisija atzinīgi vērtē Bulgārijas neseno lēmumu piešķirt 
EUR 10 miljonus kā daļu no ESF finansētās Cilvēkresursu attīstības darbības programmas, lai 
uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti tiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kas 
uzturas ilgtermiņa aprūpes iestādēs.

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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Komisija turpinās savus centienus, lai nodrošinātu, ka šāda situācija, kāda nesen bija 
atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, vairs nerastos nevienā no ES dalībvalstīm.

III. Secinājumi

Par bērnu aizsardzību, bērnu sociālo integrāciju un bērnu aprūpes iestāžu vadību atbild 
dalībvalstis. Komisija darbojas savas kompetences ietvaros un dažādos veidos sadarbojas ar 
dalībvalstīm, lai nodrošinātu neatkarīgu dzīvesveidu un augstas kvalitātes sociālos 
pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām visā Eiropas Savienībā.


