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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1215/2007, adresată de  Desmond Fitzgerald, de naționalitate 
irlandeză, privind abuzurile din casele de copii bulgare 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la abuzurile grave din casele de copii din Bulgaria dezvăluite într-un 
documentar BBC. Acesta își exprimă indignarea față de condițiile în care nu doar copiii cu 
nevoi speciale, ci și adulții sunt ținuți în astfel de instituții. Acesta crede că Bulgaria nu ar fi 
trebuit admisă în UE fără să i se fi solicitat mai întâi remedierea unor astfel de abuzuri. 
Petiționarul solicită UE, dacă este necesar, să sisteze subvențiile pentru alte proiecte în cazul 
în care autoritățile bulgare nu iau măsuri pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale deținuților.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008.

I. Petiția

Petiționarul este îngrijorat în legătură cu situația copiilor cu dizabilități din instituțiile bulgare 
și în special în legătură cu situația instituției Mogilino, dezvăluită într-un documentar BBC. 

Acesta susține că guvernul bulgar ar trebui tras la răspundere de către UE și că Uniunea ar 
trebui să intervină pentru a îmbunătăți standardele privind îngrijirea instituțională în Bulgaria. 

II. Comentariile Comisiei
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Responsabilitatea privind protecția copilului, integrarea socială a copiilor și administrarea 
instituțiilor de îngrijire a copiilor aparține statelor membre. Comisia nu are dreptul direct de a 
investiga situația copiilor din instituțiile de genul celor prezentate de către mass-media în
Bulgaria. 

Cu toate acestea, Comisia, deși nu dispune de drepturi directe, nu poate și nu a rămas 
niciodată indiferentă la astfel de probleme sociale grave. În ceea ce privește cazul particular al 
Bulgariei (și al României, de asemenea), o îmbunătățire semnificativă a situației copiilor din 
casele de copii a constituit unul dintre obiectivele de asistență preaderare puse la dispoziție de 
către UE. În cooperare cu autoritățile bulgare, s-a înregistrat un progres substanțial, însă 
Comisia este conștientă de faptul că mai sunt încă multe lucruri de realizat. 

Ca răspuns direct la condițiile dezvăluite de la orfelinatul din orașul Dve Mogili, Comisia l-a 
contactat pe ministrul bulgar al muncii și protecției sociale, dna Emilia Maslarova, cu scopul 
de a obține mai multe informații referitoare la progresul înregistrat și la noile planuri de 
acțiune din Bulgaria, pentru a se asigura că în casele de copii sunt puse în aplicare standarde 
ridicate de îngrijire. În prezent, guvernul bulgar pune în aplicare un plan de acțiune pentru 
instituția Mogilino, fiind transmis și termenul limită de închidere a instituției. Organizația 
UNICEF a evaluat fiecare copil în parte din cadrul instituției Mogilino, cercetând și 
recomandând cea mai bună soluție cu putință pentru acești copii. Ca parte a proiectului, 
părinții copiilor au fost contactați și întrebați dacă doresc să restabilească sau să-și dezvolte 
relația cu proprii copii. 

În general, Comisia susține cu fervoare viața independentă a persoanelor cu dizabilități. Un 
studiu recent1 finanțat de către Comisie, referitor la dezvoltarea serviciilor comunitare pentru 
persoanele cu dizabilități din Europa, confirmă faptul că îngrijirea instituțională este de obicei 
de o calitate inferioară de neacceptat, iar condițiile din instituțiile de îngrijire încalcă uneori 
standardele internaționale ale drepturilor omului. De asemenea, studiul arată că serviciile
comunitare, atunci când sunt stabilite și gestionate corespunzător, pot avea efecte mult mai 
bune în ceea ce privește calitatea vieții, asigurând faptul că persoanele cu dizabilități pot trăi 
ca adevărați cetățeni. Serviciile comunitare nu sunt cu mult mai scumpe decât îngrijirea 
instituțională cu condiția ca necesitățile locuitorilor și calitatea îngrijirii să fie luate în 
considerare în calcularea costurilor. 

În plus, Comisia promovează schimbul de informații și bune practici între statele membre ca 
parte a metodei deschise de coordonare în domeniul protecției și integrării sociale. În acest 
context, Comisia salută stabilirea unei cooperări bilaterale între statele membre, cum este 
cazul Bulgariei și al altor state membre ale UE din domeniul protecției sociale a copiilor cu
dizabilități care trăiesc în instituțiile de îngrijire pe termen lung. 

Mai mult, Fondul Social European (FSE) susține proiectele de promovare a vieții 
independente, în particular a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități în 
apropierea reședinței acestora, inclusiv în zonele rurale, de exemplu prin modernizarea 
sistemelor și mecanismelor, în special în ceea ce privește pregătirea personalului. Aceasta 
susține, de asemenea, înlocuirea instituțiilor actualmente închise cu servicii de calitate și 
adăpostire în cadrul comunităților locale (așa numita „de-instituționalizare”). Comisia salută 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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decizia recentă a Bulgariei de a aloca 10 milioane de euro, ca parte a Programului Operațional 
Dezvoltarea Resurselor Umane finanțat de FSE, pentru îmbunătățirea calității serviciilor 
sociale în instituțiile de îngrijire pe termen lung a copiilor și a tinerilor cu dizabilități. 

Comisia își va continua eforturile pentru a asigura că situațiile de genul celor descrise recent 
de mass-media să nu mai aibă loc în niciun alt stat membru al UE. 

III. Concluzii

Responsabilitatea îngrijirii copilului, integrarea socială a copiilor și administrarea instituțiilor 
de îngrijire a copiilor aparține statelor membre. Comisia lucrează în sfera sa de acțiune și prin 
intermediul unei varietăți de mijloace în colaborare cu statele membre pentru a obține 
independență și servicii sociale de înaltă calitate pentru persoanele cu dizabilități de pe 
teritoriul Uniunii Europene. 


