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Komisja Petycji

8.10.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1767/2009, którą złożyła Carmen Gherca (Rumunia) w imieniu 
Rumuńskiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Dorosłych z Autyzmem – filia 
w Iaşi, w sprawie problemów z wdrażaniem ustawodawstwa dotyczącego 
praw dzieci niepełnosprawnych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję krytykuje rumuńskie ustawodawstwo dotyczące praw dzieci 
niepełnosprawnych, a w szczególności tych cierpiących na autyzm. Według składającej 
petycję rumuńskie prawo jest sformułowane ogólnie, a kwestię sposobu jego wdrażania 
pozostawiono w gestii władz lokalnych. Informuje ona, że dzieci te oraz ich rodziny 
doświadczają licznych problemów, takich jak opóźniona wypłata należnych świadczeń 
socjalnych i trudności w dostępie do informacji i edukacji, szczególnie na obszarach 
wiejskich. Składająca petycję przekonuje, że zdecentralizowane wdrażanie odnośnego 
ustawodawstwa prowadzi do dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych, i zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie zakresu, w jakim ich 
prawa są przestrzegane w Rumunii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Edukacja nie jest wyłączną domeną Unii. Nie istnieje również wspólna polityka kształcenia 
dzieci autystycznych. Odpowiedzialność za podjęcie działań w celu umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym korzystania w pełni z prawa do edukacji spoczywa na państwach 
członkowskich. 
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Zgodnie z art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Unia może 
przedsięwziąć niezbędne środki w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. Obecne prawodawstwo UE przeciwdziałające dyskryminacji reguluje 
kwestię dyskryminacji osób niepełnosprawnych tylko w zakresie zatrudnienia1.

Dnia 2 lipca 2008 r. Komisja Europejska zgłosiła wniosek dotyczący dyrektywy2w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, rozszerzając jej zakres 
o takie obszary jak ochrona socjalna, przywileje socjalne, opieka zdrowotna, edukacja 
i dostęp do powszechnie dostępnych towarów i usług. Do tej pory dyrektywa nie obejmowała 
swoim zakresem kształcenia w sensie ogólnym, a tym bardziej kształcenia specjalnego. 

Zgodnie ze zgłoszonym projektem państwa członkowskie powinny przezornie przedsięwziąć 
środki konieczne dla zapewnienia osobom niepełnosprawnym rzeczywistego 
niedyskryminacyjnego dostępu do nauki oraz powinny zapewnić racjonalne usprawnienia 
w zakresie zakwaterowania, o ile nie wiąże się to z nieproporcjonalnym obciążeniem. Projekt 
w żadnym razie nie narusza odpowiedzialności państw członkowskich za treść nauczania 
i organizację systemu kształcenia, łącznie z kształceniem specjalnym. Projekt jest obecnie 
rozpatrywany przez Radę. 

Prawodawstwo Unii Europejskiej przeciwdziałające dyskryminacji osób niepełnosprawnych 
reguluje zatem jedynie kwestię dyskryminacji w zakresie zatrudnienia.

Ponadto Unia Europejska i wszystkie państwa członkowskie, włącznie z Rumunią, podpisały 
Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązując się 
do przestrzegania jej przepisów. W tym kontekście należy wymienić art. 7 i 24 Konwencji, 
które zawierają przepisy dotyczące praw dzieci niepełnosprawnych i edukacji. Zgodnie 
z Konwencją Państwa-Strony powinny zapewnić integracyjny system kształcenia na 
wszystkich poziomach edukacji i w uczeniu się przez całe życie bez dyskryminacji i na 
zasadach równych szans.

Rumunia, co prawda, podpisała Konwencję NZ oraz Protokół Fakultatywny umożliwiający 
obywatelom Rumunii składanie skarg, ale nie zostały one jeszcze w pełni ratyfikowane. 
Rumuński minister pracy, rodziny i opieki społecznej Mihai Seitan zapewnił, że Rumunia 
ratyfikuje zarówno Konwencję jak i Protokół. 

Wszelkie kwestie zgłoszone przez składającą petycję dotyczące zdecentralizowanego 
wdrażania właściwego ustawodawstwa krajowego, świadczeń socjalnych, dostępu do 
informacji i przejrzystości, braku środków finansowych i braku odpowiednich środków 
transportu, leżą wyłącznie w gestii rumuńskiego rządu oraz władz lokalnych. Zatem Komisja 
nie jest uprawniona do wprowadzania mechanizmów monitorowania czy informowania 

                                               
1 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:pl:HTML.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:PL:PDF.
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w tym zakresie. 

Niemniej jednak Komisja rozpocznie niedługo wdrażanie nowej unijnej strategii na rzecz 
osób niepełnosprawnych na lata 2010–2020, która ma zostać przyjęta w listopadzie 2010 r. 
Głównym celem strategii jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania w pełni 
z ich praw i uczestniczenia w życiu społecznym. Osiągnięcie tego celu oraz zapewnienie 
stałego i skutecznego wdrażania Konwencji NZ w całej UE wymaga dużej spójności działań. 
Dlatego też nowa strategia wskazuje, jakie środki wspomagające działania państw 
członkowskich powinny być przedsięwzięte na szczeblu UE. Strategia definiuje również 
mechanizmy konieczne dla wdrożenia Konwencji NZ na szczeblu UE. 

Jeśli chodzi o edukację, Komisja wesprze działania rządów państw członkowskich poprzez 
ET 20201, czyli strategiczne ramy Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia, w celu poprawy kształcenia integracyjnego niepełnosprawnych uczniów 
i studentów. Postęp osiągnięty dzięki unijnej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych, 
polegający na prowadzeniu działań na szczeblu UE, oraz postęp w państwach członkowskich 
będą regularnie monitorowane i podawane do informacji.

Wnioski

Rozstrzygnięcie kwestii zgłoszonych przez składającą petycję nie leży w gestii Unii 
Europejskiej, lecz w gestii rządu  rumuńskiego oraz rumuńskich władz lokalnych, 
regionalnych i krajowych.

                                               
1 Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ET 2020, Dz.U. C 119 z 25.5.2009, s. 2.


