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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

8.10.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1767/2009, внесена от Carmen Gherca, с румънско гражданство, 
от името на Румънската асоциация за деца и възрастни, страдащи от 
аутизъм – клон в  Яш, относно проблеми при прилагането на 
законодателството относно правата на децата с увреждания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията критикува румънското законодателство относно правата на 
децата с увреждания и по-специално на страдащите от аутизъм. Според вносителката, 
румънското законодателство е формулирано твърде общо, а начинът на прилагане е 
оставен на преценката на местните органи. Тя посочва, че въпросните деца и техните 
семейства са изправени пред редица проблеми, като например закъснялото плащане на 
социалните обезщетения и затруднения при достъпа до информация и образование, 
най-вече в селските райони. Тя твърди, че децентрализираното прилагане на 
съответното законодателство води до дискриминация срещу децата с увреждания и 
настоява за разследване от страна на Европейския парламент във връзка със зачитането 
на техните права в Румъния.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Не съществува изключителна компетентност на Съюза в областта на образованието и 
няма конкретна обща европейска политика, която да е насочена към образованието на 
деца, страдащи от аутизъм. Държавите-членки са компетентни да вземат необходимите 
мерки, за да гарантират на хората с увреждания правото им на образование. 
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Член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) дава 
правомощия на Европейския съюз да предприеме необходимите мерки за борба с 
дискриминацията, основана на различията в пола, расата или етническия произход, 
религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация. Настоящото антидискриминационно 
законодателство на ЕС е насочено към дискриминацията, основана на увреждане, 
единствено в сферата на заетостта1.

На 2 юли 2008 г.  Европейската комисия представи предложение за Директива2 за 
прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна 
принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация в 
необхванатите досега области като социална закрила, социални придобивки, здравни 
грижи, образование и стоки и услуги, които по принцип са на разположение на 
останалите членове на обществото. Досега като цяло образованието не беше обхванато, 
нито, очевидно, специалното образование. 
Съгласно това предложение държавите-членки предварително предприемат 
необходимите мерки, които позволяват на хората с увреждания да получат ефективен 
недискриминационен достъп до образование, както и да осигурят приемливо жилищно 
настаняване за лицата с увреждания, освен ако това не представлява непропорционална 
тежест. Предложението по никакъв начин не засяга отговорностите на държавите-
членки по отношение на съдържанието и организацията на техните образователни 
системи, включително удовлетворяването на специалните образователни потребности. 
В момента това предложение се обсъжда в Съвета. 

Следователно не съществува законодателство на ЕС за борба с дискриминацията, 
основана на увреждане, извън сферата на заетостта.

Освен това Европейският съюз и всички държави-членки, включително Румъния, са 
подписали Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с 
увреждания, като са изразили ангажимент да спазват нейните разпоредби. В този 
контекст е важно да се посочат членове 7 и 24 от конвенцията, които съдържат 
разпоредби относно правата на децата с увреждания и правото на образование. 
Конвенцията постановява, че държавите, които са я подписали, се задължават да 
гарантират една приобщаваща образователна система на всички равнища и учене през 
целия живот без дискриминация и въз основа на равни възможности.

Румъния е подписала конвенцията на ООН и факултативния протокол към нея, който 
дава възможност на гражданите да подават жалби, въпреки че все още не ги е 
ратифицирала. Министърът на социалната закрила, семейството и труда, г-н Seitan, 
потвърди, че Румъния ще ратифицира и конвенцията, и протокола. 

Всички въпроси, повдигнати от вносителката на петицията във връзка с 
                                               
1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка
за равно третиране в областта на заетостта и професиите, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:es:HTML
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF
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децентрализираното прилагане на съответното национално законодателство, правото на 
обезщетения, достъпа до информация и прозрачност, липсата на финансови ресурси и 
транспорт са изключителна отговорност на румънските национални и местни органи и 
следователно Комисията няма право да установява конкретен механизъм за 
наблюдение или докладване по тези въпроси. 

Въпреки това Комисията възнамерява да стартира Европейска стратегия за хората с 
увреждания 2010–2020, която се планира да бъде приета през ноември 2010 г. Като 
цяло целта на стратегията е да даде възможност на хората с увреждания да упражняват 
пълните си права и да се възползват от пълноценното си участие в обществото. 
Постигането на тази цел и осигуряването на последователно и ефективно прилагане на 
конвенцията на ООН в целия ЕС изисква последователност в действията. Затова 
стратегията определя действия на равнището на ЕС за допълване на действията, 
предприети на национално равнище, и определя механизмите, необходими за 
прилагане на конвенцията на ООН на равнището на ЕС. 

По-специално в областта на образованието Комисията ще подкрепи националните 
усилия за подобряване на приобщаващото образование за студентите и учениците с 
увреждания посредством „ЕСЕТ 2020 г.“1, стратегическата рамка за европейско 
сътрудничество в областта на образованието и обучението. Също така постигнатият 
напредък посредством Европейската стратегия за хората с увреждания, обхващащ 
изпълнението на европейските действия и националния напредък, ще бъде редовно 
наблюдаван и докладван.
Заключения

Конкретните въпроси, които повдига вносителката на петицията, не са от 
компетентността на ЕС, но са компетентността на румънското правителство и органите 
на местно, регионално или национално равнище.

                                               
1 Заключения на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско 
сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.”, ОВ C 119, 
28.5.2009 г., стр. 2


