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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1767/2009 dėl problemų, kurių kyla įgyvendinant neįgalių vaikų 
teisėms skirtus teisės aktus, kurią pateikė Rumunijos pilietė Carmen Gherca 
Rumunijos autizmu sergančių vaikų ir suaugusiųjų asociacijos Jasų skyriaus 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja reiškia kritiką dėl Rumunijos teisės aktų, skirtų neįgalių vaikų, ypač 
sergančių autizmu, teisėms. Pasak peticijos pateikėjos, Rumunijos teisės aktai suformuluoti 
labai abstrakčiai, todėl vietos valdžios institucijos gali pasirinkti jų įgyvendinimo būdą. Ji 
nurodo, kad minėtiems vaikams ir jų šeimų nariams kyla daug problemų, pavyzdžiui, vėluoja 
atitinkamos socialinės išmokos, kyla sunkumų dėl galimybės gauti informaciją ir išsilavinimą, 
ypač kaimo vietovėse. Ji tvirtina, kad dėl decentralizuoto atitinkamų teisės aktų įgyvendinimo 
neįgalūs vaikai diskriminuojami, todėl prašo Europos Parlamentą ištirti, ar Rumunijoje 
atsižvelgiama į tokių vaikų teises.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Europos Sąjunga neturi išimtinės kompetencijos švietimo srityje, taip pat nėra konkrečios 
bendros Europos politikos, skirtos autizmu sergančių vaikų ugdymui. Valstybės narės yra 
atsakingos už tai, kad būtų imtasi priemonių užtikrinti, kad neįgalūs asmenys galėtų visiškai 
naudotis teise į mokslą.
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Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 19 straipsniu Europos Sąjungai suteikiama 
teisė imtis atitinkamų veiksmų, siekiant kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Šiuo 
metu galiojantys ES kovos su diskriminacija teisės aktai taikytini tik diskriminacijai dėl 
negalios užimtumo srityje1.

2008 m. liepos 2 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos2, kuria 
įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas iki šiol nereglamentuotose srityse, pvz., 
socialinės apsaugos, socialinių lengvatų, sveikatos priežiūros, švietimo ir visuomenei 
prieinamų prekių tiekimo bei paslaugų teikimo. Iki šiol švietimas apskritai, kaip, žinoma, ir 
specialusis ugdymas, nereglamentuotas.

Šiame pasiūlyme numatyta, kad valstybės narės iš anksto numato priemones, kurios yra 
būtinos siekiant užtikrinti, kad neįgalūs asmenys turėtų veiksmingą ir nediskriminacinę 
galimybę gauti mokymą ir kad jiems būtų sudarytos tinkamos sąlygos, jeigu tai nesukelia 
neproporcingai didelių sunkumų. Bet kuriuo atveju šiuo pasiūlymu nepažeidžiama valstybių 
narių atsakomybė už mokymo turinį, švietimo sistemų organizavimą, įskaitant specialiųjų 
poreikių švietimo paslaugų teikimą. Šiuo metu šis pasiūlymas svarstomas Taryboje.

Taigi ES kovos su diskriminacija dėl negalios kitose nei užimtumas srityse teisės aktų nėra.

Be to, Europos Sąjunga ir visos valstybės narės, įskaitant Rumuniją, pasirašė Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją įsipareigodamos laikytis jos nuostatų. Šiuo atveju būtų svarbu 
atkreipti dėmesį į Konvencijos 7 ir 24 straipsnius, kuriuose išdėstytos nuostatos dėl neįgalių 
vaikų teisių ir švietimo. Konvencijoje nustatyta, kad valstybės, šios Konvencijos Šalys, 
nediskriminuodamos ir lygiomis galimybėmis užtikrina visiems tinkamą visų lygių švietimą ir 
mokymąsi visą gyvenimą.

Rumunija yra pasirašiusi JT konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą, kuriuo piliečiams 
suteikiama galimybė teikti skundus, nors dar laukiama, kol bus ratifikuoti abu šie dokumentai. 
Socialinės apsaugos, šeimos ir darbo ministras M. Seitan patvirtino, kad Rumunija ratifikuos 
ir Konvenciją, ir Protokolą.

Visi peticijos pateikėjos iškelti klausimai, susiję su decentralizuotu atitinkamų nacionalinių 
teisės aktų įgyvendinimu, teise į išmokas, galimybe gauti informacijos ir skaidrumu, 
finansinių išteklių trūkumu ir transportu, yra išimtinė Rumunijos nacionalinės ir vietos 
valdžios institucijų atsakomybė, todėl Komisija neturi teisės nustatyti kokią nors konkrečią jų 
stebėseną arba atskaitomybės priemones.

Tačiau Komisija ketina paskelbti naują 2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios, kurią 
numatyta patvirtinti 2010 m. lapkričio mėn. Bendras strategijos tikslas – suteikti neįgaliesiems 

                                               
1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio 
užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:lt:HTML.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:LT:PDF.
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galių, kad jie galėtų naudotis visomis teisėmis ir kad dalyvavimas visuomenės gyvenime 
jiems būtų visapusiškai naudingas. Siekiant šio tikslo ir siekiant užtikrinti nuoseklų ir 
veiksmingą JT konvencijos įgyvendinimą visoje ES, reikalaujama tam tikro veiksmų 
nuoseklumo. Todėl strategijoje nustatyti ES lygmens veiksmai, kuriais papildomi veiksmai, 
kurių imtasi nacionaliniu lygmeniu, ir nustatytos priemonės, reikalingos įgyvendinant JT 
konvenciją ES lygmeniu.

Visų pirma švietimo srityje Komisija rems nacionalines pastangas įgyvendindama Europos 
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje programą (ET 20201), siekdama pagerinti 
įtraukųjį neįgalių studentų ir moksleivių švietimą. Taip pat bus nuolat stebima ir pranešama, 
kokia pažanga pasiekta įgyvendinant ES strategiją dėl negalios, atsižvelgiant į ES veiksmų 
įgyvendinimą, ir kokia pasiekta nacionalinė pažanga.

Išvados

Konkretūs peticijos pateikėjos iškelti klausimai nepriklauso ES kompetencijai; jie priklauso 
Rumunijos vyriausybės ir vietos, regionų ir nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai.“

                                               
1 2009 m. gegužės 12 d. Tarybos išvados dėl ET 2020, OL C 119, 2009 5 28, p. 2.


