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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1767/2009, της Carmen Gherca, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ρουμανικής ένωσης για παιδιά και ενηλίκους με αυτισμό –
παράρτημα Ιασίου, σχετικά με προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας 
αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επικρίνει τη ρουμανική νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με 
αναπηρία, και ειδικότερα των παιδιών που πάσχουν από αυτισμό. Σύμφωνα με την 
αναφέρουσα, η διατύπωση της ρουμανικής νομοθεσίας είναι ασαφής και ο τρόπος εφαρμογής 
της επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των τοπικών αρχών. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι τα 
εν λόγω παιδιά και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, όπως 
καθυστέρηση της καταβολής επαρκών παροχών κοινωνικής πρόνοιας και δυσκολίες όσον 
αφορά την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση, ιδίως σε αγροτικές περιοχές. 
Υποστηρίζει ότι η αποκεντρωμένη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ευνοεί τη διακριτική 
μεταχείριση σε βάρος των παιδιών με αναπηρία και ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον βαθμό στον οποίο γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα 
των παιδιών αυτών στη Ρουμανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Δεν υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης στα θέματα εκπαίδευσης ούτε 
συγκεκριμένη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση των αυτιστικών παιδιών. Τα 
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κράτη μέλη είναι αρμόδια να λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης απόλαυση 
του δικαιώματος στην εκπαίδευση από τα άτομα με αναπηρία. 

Το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) παρέχει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την εξουσία να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας 
ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων αντιμετωπίζει το ζήτημα των διακρίσεων λόγω αναπηρίας μόνο στον τομέα της 
απασχόλησης1. 

Στις 2 Ιουλίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας2 για την εφαρμογή 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, στους τομείς που δεν καλύπτονταν έως 
σήμερα, όπως η κοινωνική προστασία, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα, η υγειονομική 
περίθαλψη και η εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμες στο 
κοινό. Έως σήμερα δεν καλυπτόταν, σε γενικές γραμμές, η εκπαίδευση και προφανώς ούτε η 
ειδική αγωγή. 

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, τα κράτη μέλη οφείλουν να προβλέπουν εκ των προτέρων τα 
μέτρα που είναι αναγκαία για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν αποτελεσματική 
και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εκπαίδευση, καθώς και να πραγματοποιούν εύλογες 
προσαρμογές, εκτός αν η υποχρέωση αυτή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση. Σε κάθε 
περίπτωση, η πρόταση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών 
όσον αφορά το περιεχόμενο και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικής αγωγής. Η πρόταση αυτή εξετάζεται επί του 
παρόντος στο Συμβούλιο. 

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ που να καλύπτει την καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω αναπηρίας πέραν του τομέα της απασχόλησης.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της 
Ρουμανίας, έχουν υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, εκφράζοντας τη δέσμευση να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν σημαντικό να επισημανθούν τα άρθρα 7 και 24 της Σύμβασης, που 
περιέχουν διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία και την εκπαίδευση. 
Η Σύμβαση προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη εξασφαλίζουν ένα δεκτικό εκπαιδευτικό 
σύστημα σε όλες τις βαθμίδες και παρέχουν δυνατότητες διά βίου μάθησης χωρίς διακρίσεις 
και στη βάση των ίσων ευκαιριών.

Η Ρουμανία έχει υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και το Προαιρετικό 
της Πρωτόκολλο που επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν καταγγελίες, παρά το γεγονός 
ότι η πλήρης κύρωση και των δύο αυτών κειμένων εκκρεμεί. Ο υπουργός Κοινωνικής 
Προστασίας, Οικογενειακών Υποθέσεων και Εργασίας, κ. Seitan, επιβεβαίωσε ότι η 
                                               
1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:el:HTML
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EL:PDF
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Ρουμανία θα προχωρήσει στην κύρωση τόσο της Σύμβασης όσο και του Πρωτοκόλλου. 

Όλα τα ζητήματα που θίγει η αναφέρουσα και τα οποία αφορούν την αποκεντρωμένη 
εφαρμογή της συναφούς εθνικής νομοθεσίας, τα δικαιώματα επί παροχών, την πρόσβαση 
στην πληροφόρηση και τη διαφάνεια, την έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων και μεταφορών 
εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ρουμανικών εθνικών και τοπικών 
κυβερνήσεων και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν δύναται να θεσπίσει ειδικό μηχανισμό 
ελέγχου ή αναφοράς για τα ζητήματα αυτά. 

Εντούτοις, η Επιτροπή πρόκειται να δρομολογήσει μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
αναπηρία για την περίοδο 2010-2020, η οποία αναμένεται να εγκριθεί τον Νοέμβριο του 
2010. Ο γενικός στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η ενδυνάμωση της θέσεως των ατόμων 
με αναπηρία, ούτως ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους και να 
επωφελούνται πλήρως από τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού και για τη διασφάλιση της συνεπούς και αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών σε ολόκληρη την ΕΕ, απαιτείται ορισμένος βαθμός συνοχής σε 
επίπεδο δράσεων. Η στρατηγική, ως εκ τούτου, αναγνωρίζει την ανάγκη ανάληψης δράσεων 
σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα συμπληρώνουν τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό 
επίπεδο, και προσδιορίζει τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την εφαρμογή της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σε επίπεδο ΕΕ. 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον τομέα της εκπαίδευσης, η Επιτροπή θα στηρίξει τις εθνικές 
προσπάθειες μέσω του «ΕΚ 2020»1, του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με σκοπό τη βελτίωση της 
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για τους σπουδαστές και τους μαθητές με αναπηρία. 
Επίσης, η πρόοδος που επιτυγχάνεται μέσω της στρατηγικής της ΕΕ για την αναπηρία, η 
οποία καλύπτει την εφαρμογή των δράσεων της ΕΕ, καθώς και την πρόοδο που σημειώνεται 
σε εθνικό επίπεδο, θα παρακολουθείται και θα αναφέρεται τακτικά μέσω της υποβολής 
εκθέσεων.

Συμπεράσματα

Τα συγκεκριμένα ζητήματα που θίγει η αναφέρουσα δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ 
αλλά στην αρμοδιότητα της ρουμανικής κυβέρνησης και των αρχών σε τοπικό, περιφερειακό 
ή εθνικό επίπεδο.

                                               
1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με το «ΕΚ 2020», ΕΕ C 119 
της 28.5.2009, σ. 2.


