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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι αγανακτισμένος με την κατάσταση που επικρατεί στα ορφανοτροφεία της 
Βουλγαρίας. Θεωρεί ότι είναι αδιανόητο να εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα 
τέτοιες καταστάσεις. Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει άμεσα στη Βουλγαρία 
και σε όποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ επικρατούν ακόμη τέτοιες καταστάσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων είναι αγανακτισμένος με την κατάσταση που επικρατεί στα ορφανοτροφεία της 
Βουλγαρίας. Θεωρεί ότι είναι αδιανόητο να εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα 
τέτοιες καταστάσεις. Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει άμεσα στη Βουλγαρία 
και σε όποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ επικρατούν ακόμη τέτοιες καταστάσεις.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η αρμοδιότητα που αφορά την προστασία των παιδιών, την κοινωνική ένταξη των παιδιών 
και τη διοίκηση των ιδρυμάτων παιδικής μέριμνας ανήκει στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεν 
είναι άμεσα αρμόδια να ερευνά την κατάσταση των παιδιών σε ιδρύματα όπως αυτά που 
αναφέρθηκαν στα μέσα ενημέρωσης για τη Βουλγαρία.



PE414.130v01-00 2/3 CM\746191EL.doc

EL

Ωστόσο, η Επιτροπή, μολονότι δεν είναι άμεσα αρμόδια, δεν μπορεί να επιδείξει αδιαφορία 
και δεν έχει επιδείξει αδιαφορία για τόσο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση της Βουλγαρίας (καθώς και της Ρουμανίας), η σημαντική βελτίωση της 
κατάστασης των παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύματα μέριμνας αποτέλεσε έναν από τους 
στόχους της προενταξιακής βοήθειας που παρείχε η ΕΕ. Σε συνεργασία με τις βουλγαρικές 
αρχές έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όμως η Επιτροπή γνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν 
πολλά ακόμη.

Σε μια άμεση αντίδραση ύστερα από την προβολή των συνθηκών που επικρατούν στο 
ορφανοτροφείο του χωριού Dve Mogili, η Επιτροπή επικοινώνησε με την υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικής Προστασίας της Βουλγαρίας, την κ. Emilia Maslarova, για να αντλήσει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε και τα νέα σχέδια δράσης 
στη Βουλγαρία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα στα ιδρύματα 
παιδιών. Επί του παρόντος εφαρμόζεται από τη βουλγαρική κυβέρνηση ένα σχέδιο δράσης 
για το ίδρυμα Mogilino και έχει οριστεί προθεσμία για το κλείσιμο του ιδρύματος. Η 
UNICEF έχει αναλάβει την πραγματοποίηση αξιολογήσεων για κάθε παιδί στο Mogilino και 
έχει διερευνήσει και προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση για τα παιδιά. Ως μέρος της εν 
λόγω διαδικασίας, οι γονείς κλήθηκαν και ερωτήθηκαν αν επιθυμούσαν να αποκαταστήσουν 
ή να καλλιεργήσουν τη σχέση με το παιδί τους.

Γενικότερα, η Επιτροπή είναι θερμός υποστηρικτής της αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων με 
αναπηρίες. Μια πρόσφατη, χρηματοδοτούμενη από την Επιτροπή, μελέτη1, σχετικά με την 
ανάπτυξη υπηρεσιών στην κοινότητα για τα άτομα με αναπηρίες στην Ευρώπη, επιβεβαιώνει 
ότι πολλές φορές η φροντίδα στα ιδρύματα είναι απαράδεκτα κακής ποιότητας και ότι οι 
συνθήκες στα ιδρύματα μερικές φορές συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των διεθνώς 
αναγνωρισμένων προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η μελέτη καταδεικνύει επίσης ότι οι 
υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα, όταν υπάρχει σωστή θεμελίωση και διαχείριση, 
μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα ζωής και να 
διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες θα μπορούν να ζουν ως πλήρεις πολίτες. Οι 
υπηρεσίες στην κοινότητα δεν είναι πιο ακριβές από ό,τι η μέριμνα που προσφέρεται στα
ιδρύματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των κατοίκων και η 
ποιότητα της μέριμνας στον υπολογισμό του κόστους.

Επιπλέον, η Επιτροπή προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών ως μέρος της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας και της κοινωνικής ένταξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή επικροτεί την 
εδραίωση διμερούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, όπως στην περίπτωση μεταξύ 
της Βουλγαρίας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής προστασίας των 
παιδιών με αναπηρίες που διαμένουν επί μακρόν σε ιδρύματα μέριμνας.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στηρίζει τα σχέδια που προωθούν την 
ανεξάρτητη διαβίωση, ιδιαίτερα τις υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα για τα άτομα 
με αναπηρίες πλησίον της κατοικίας τους, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών· 
για παράδειγμα μέσω του εκσυγχρονισμού των συστημάτων και των μηχανισμών και ιδίως 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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μέσω της κατάρτισης του προσωπικού. Στηρίζει επίσης την αντικατάσταση των υφιστάμενων 
κλειστών ιδρυμάτων με ποιοτικές υπηρεσίες και στέγαση εντός των τοπικών κοινοτήτων (η 
αποκαλούμενη «αποϊδρυματοποίηση»). Η Επιτροπή επικροτεί την πρόσφατη απόφασης της 
Βουλγαρίας να διαθέσει 10 εκατομμύρια ευρώ ως μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος 
για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ώστε να 
βελτιώσει την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών στα ιδρύματα μακροχρόνιας μέριμνας 
παιδιών και νεαρών ατόμων με αναπηρίες.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα 
παρατηρούνται σε κανένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ καταστάσεις όπως αυτές που 
αναφέρθηκαν πρόσφατα στα μέσα ενημέρωσης.

III. Συμπεράσματα

Η αρμοδιότητα που αφορά την προστασία των παιδιών, την κοινωνική ένταξη των παιδιών 
και τη διοίκηση των ιδρυμάτων παιδικής μέριμνας ανήκει στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή 
εργάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με τη βοήθεια μιας ποικιλίας μέσων σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθεί η ανεξάρτητη διαβίωση και 
κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τα άτομα με αναπηρίες.


