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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0116/2008, adresată de Constant Verbraeken, de naţionalitate 
belgiană, privind situaţia orfelinatelor din Bulgaria

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este indignat de situaţia prezentă în orfelinatele din Bulgaria. Acesta consideră că 
este de neînţeles faptul că astfel de situaţii pot încă să persiste în zilele noastre. Acesta invită 
Uniunea Europeană să intervină imediat în Bulgaria şi în orice alt stat membru UE în care 
predomină astfel de situaţii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

I. Petiţia

Petiţionarul este indignat de situaţia prezentă în orfelinatele din Bulgaria. Acesta consideră că 
este de neînţeles faptul că astfel de situaţii pot încă să persiste în zilele noastre. Acesta invită 
Uniunea Europeană să intervină imediat în Bulgaria şi în orice alt stat membru UE în care 
predomină astfel de situaţii.

II. Comentariile Comisiei

Responsabilitatea pentru protecţia copilului, incluziunea socială a copiilor şi administrarea 
instituţiilor de îngrijire a copilului revine statelor membre. Comisia nu are competenţa directă 
de a ancheta situaţia copiilor din instituţii precum cele prezentate de presă în Bulgaria.  



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

RO

Cu toate acestea, Comisia, deşi nu este direct competentă, nu poate fi şi nu a fost indiferentă 
faţă de asemenea probleme sociale grave. În cazul special al Bulgariei (şi, de asemenea, al 
României), o îmbunătăţire semnificativă a situaţiei copiilor din cămine a constituit unul dintre 
obiectivele asistenţei de pre-aderare acordate de UE. În cooperare cu autorităţile bulgare, s-a 
realizat un progres substanţial, însă Comisia este conştientă de faptul că încă mai rămân multe
de făcut. 

Ca răspuns direct la evidenţierea condiţiilor de la orfelinatul din satul Dve Mogili, Comisia a 
luat legătura cu Ministerul bulgar al Muncii şi Protecţiei Sociale, dna Emilia Maslarova, 
pentru a primi mai multe informaţii privind progresul făcut şi noile planuri de acţiune ale 
Bulgariei cu scopul de a asigura că în căminele de copii sunt puse în aplicare standarde
ridicate. În prezent, autorităţile bulgare pun în aplicare un plan de acţiune pentru instituţia
Mogilino şi s-a stabilit un termen limită pentru închiderea căminului. UNICEF a realizat 
evaluări privind fiecare copil de la Mogilino şi a cercetat şi recomandat cea mai bună situaţie 
posibilă pentru copii. Ca parte a acestui proces, s-a luat legătura cu părinţii copiilor, care au 
fost întrebaţi dacă doresc să restabilească sau să dezvolte relaţia cu copilul lor. 

În termeni generali, Comisia este un susţinător puternic al vieţii independente pentru 
persoanele cu dizabilităţi. Un studiu recent1 finanţat de Comisie privind dezvoltarea de 
servicii în comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi în Europa confirmă faptul că îngrijirea 
instituţională poate implica adesea încălcări grave ale standardelor de drept umanitar
internaţional. Studiul arată, de asemenea, că serviciile bazate pe comunitate, atunci când sunt 
stabilite şi gestionate în mod corespunzător, pot furniza rezultate mai bune în ceea ce priveşte 
calitatea  vieţii şi asigurarea faptului că persoanele  cu dizabilităţi trăiesc ca cetăţeni deplini. 
Serviciile în comunitate nu sunt mai scumpe decât îngrijirea instituţională, dacă în calcularea 
costurilor sunt luate în considerare nevoile rezidenţilor şi calitatea îngrijirii. 

Mai mult, Comisia promovează schimbul de informaţii şi bune practici între statele membre 
ca parte a metodei deschise de coordonare în domeniul protecţiei sociale şi al incluziunii 
sociale. În acest context, Comisia salută cooperarea bilaterală între statele membre, cum este 
cazul Bulgariei cu alte state membre în domeniul protecţiei sociale a copiilor cu dizabilităţi 
care locuiesc în instituţii de îngrijire pe termen lung. 

Mai mult decât atât, Fondul Social European (FSE) susţine proiecte pentru a promova viaţa 
independentă, în special servicii bazate pe comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi în 
apropierea domiciliului lor, inclusiv în zonele rurale; de exemplu, prin modernizarea 
sistemelor şi mecanismelor şi, în special formarea profesională a personalului. FSE susţine, de 
asemenea, înlocuirea instituţiilor închise existente cu servicii de calitate şi cazare în cadrul 
comunităţilor locale (aşa-numita „dezinstituţionalizare”). Comisia salută decizia recentă a 
Bulgariei de a aloca 10 milioane EUR ca parte a Programului operaţional de dezvoltare a 
resurselor umane finanţat de FSE pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor sociale în instituţiile 
de îngrijire pe termen lung pentru copii şi tineri cu dizabilităţi.

Comisia îşi va continua eforturile pentru a asigura că situaţii precum cele descrise recent în 
presă nu apar în niciun stat membru UE.

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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III. Concluzii

Responsabilitatea pentru protecţia copilului, incluziunea socială a copiilor şi administrarea 
instituţiilor de îngrijire a copilului revine statelor membre. Comisia acţionează în limita 
competenţelor sale şi printr-o varietate de mijloace în cooperare cu statele membre pentru a 
asigura o viaţă independentă şi servicii sociale de înaltă calitate pentru persoanele cu 
dizabilităţi din întreaga Uniune Europeană.


