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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1767/2009 af af Carmen Gherca, rumænsk statsborger, for Asociaţiei 
Naţionale pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România (den rumænske forening 
for børn og voksne med autisme) - afdelingen i Iaşi, om problemer med 
implementeringen af lovgivningen om handicappede børns rettigheder

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer rumænsk lovgivning om handicappede børns rettigheder, specielt når 
det gælder dem, der lider af autisme. Ifølge andrageren er den rumænske lovgivning 
formuleret meget generelt, og implementeringen af den er overladt til de lokale myndigheders 
forgodtbefindende. Hun oplyser, at de pågældende børn og deres familier står over for utallige 
problemer som f.eks. forsinket udbetaling af de korrekte sociale ydelser og vanskeligheder 
med hensyn til adgangen til information og uddannelse, især i landområder. Hun mener, at 
den decentraliserede implementering af den relevante lovgivning fører til diskrimination af 
børn med handicap og anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge, i hvilket omfang deres 
rettigheder respekteres i Rumænien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Der er ingen eksklusiv EU-kompetence på uddannelsesområdet og ingen specifik fælles 
europæisk politik om uddannelse af autistiske børn. Det påhviler medlemsstaterne at 
iværksætte foranstaltninger med henblik på at sikre, at handicappedes ret til uddannelse 
respekteres fuldt ud.
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I artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har EU ret til at 
træffe foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Den gældende 
antidiskriminationslovgivning i EU omhandler udelukkende forskelsbehandling på grund af 
handicap på beskæftigelsesområdet1. 

Kommissionen fremlagde den 2. juli 2008 et forslag til et direktiv2 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering inden for områder, der ikke er dækket indtil nu, f.eks. social beskyttelse, sociale 
ydelser, sundhedspleje, uddannelse og forsyning af varer og tjenester, som er tilgængelige for 
offentligheden. Indtil nu har uddannelse generelt ikke været dækket og naturligvis heller ikke 
særlige uddannelsesbehov. 

I henhold til forslaget skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre 
handicappede ikkediskriminerende adgang til uddannelse og for at sikre tilpasning til 
handicappede i rimeligt omfang, medmindre dette vil være en uforholdsmæssig stor byrde. 
Forslaget berører under alle omstændigheder ikke medlemsstaternes ansvarsområde, hvad 
angår indholdet og opbygningen af deres uddannelsessystem, herunder uddannelse for 
personer med særlige behov. Dette forslag drøftes i øjeblikket i Rådet. 

Der findes således ingen antidiskriminationslovgivning i EU vedrørende diskrimination på 
grundlag af handicap uden for beskæftigelsesområdet.

EU og alle medlemsstaterne, herunder Rumænien, har endvidere undertegnet FN-
konventionen om handicappedes rettigheder og således forpligtet sig til at overholde 
konventionens bestemmelser. I denne forbindelse er det vigtigt at henvise til konventionens
artikel 7 og 24, som indeholder bestemmelser om handicappede børns rettigheder og 
uddannelse. Det fastslås i konventionen, at deltagerstaterne uden diskrimination og på 
grundlag af lige muligheder for alle skal sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle 
niveauer samt livslang læring.

Rumænien har undertegnet FN-konventionen og den frivillige protokol, som gør det muligt 
for borgerne at klage, selv om der afventes fuld ratificering af begge dele. Ministeren for 
social beskyttelse, familie og arbejde, hr. Seitan, har bekræftet, at Rumænien vil ratificere 
både konventionen og protokollen. 

Alle de spørgsmål, som andrageren rejser, og som vedrører den decentraliserede 
gennemførelse af den relevante nationale lovgivning, retten til ydelser, adgang til oplysninger 
og gennemsigtighed, manglende økonomiske midler og transport, henhører udelukkende 
under de rumænske nationale og lokale myndigheders ansvarsområde, og Kommissionen kan 
derfor ikke iværksætte specifikke overvågnings- eller rapporteringsmekanismer herfor.  

Kommissionen vil imidlertid snart lancere en ny europæisk handicapstrategi 2010-2020, som 
                                               
1 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF.
3 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf.
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efter planen skal vedtages i november 2010. Det overordnede mål med strategien er at fremme 
situationen for personer med handicap, så de kan nyde deres rettigheder fuldt ud og drage fuld 
fordel af deres deltagelse i samfundet. Opnåelse af dette mål og sikring af konsekvent og 
effektiv gennemførelse af FN-konventionen i EU kræver nogen konsekvens i praksis. I 
strategien er det derfor fastsat, at der skal træffes foranstaltninger på EU-plan som supplement 
til foranstaltningerne på nationalt plan, ligesom strategien indeholder en beskrivelse af de 
mekanismer, der er nødvendige for at gennemføre FN-konventionen på EU-plan.  

Særligt på uddannelsesområdet vil Kommissionen støtte den nationale indsats gennem ET 
20201, strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet, for at fremme 
inkluderende uddannelse for studerende og elever med handicap. De fremskridt, der er opnået 
gennem EU's handicapstrategi, som dækker gennemførelsen af EU-aktioner, samt fremskridt 
på nationalt plan vil blive løbende overvåget og rapporteret.  

Konklusioner

De specifikke spørgsmål, som andrageren rejser, henhører ikke under EU's 
kompetenceområde, men under den rumænske regerings kompetenceområde på lokalt, 
regionalt eller nationalt plan."

                                               
1 Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om ET 2020, EUT C 119 af 28.5.2009, s. 2.


