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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1003/2011, adresată de Francesco Previte, de cetățenie italiană, privind 
solicitarea unei legislații comune la nivel european pentru persoanele cu handicap

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită adoptarea unei legislații comunitare în favoarea persoanelor cu handicap 
psihic, cu scopul de a reduce dificultățile sociale întâmpinate de acestea și de a preveni 
abuzurile și tratamentele severe.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Din 22 ianuarie 2011, UE trebuie să respecte obligațiile impuse de Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (Convenția ONU) în măsura 
competenței sale, astfel cum este stabilit în tratele UE. Convenția Organizației Națiunilor 
Unite solicită statelor care sunt parte la aceasta să protejeze și să garanteze faptul că 
persoanele cu handicap se pot bucura de toate drepturile omului și de libertățile fundamentale. 
Conform Convenției Națiunilor Unite, persoanele cu handicap sunt acele persoane cu 
incapacități fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung, care, în interacțiune cu 
diferite obstacole, pot împiedica participarea lor deplină și efectivă la viața socială în condiții 
de egalitate cu ceilalți.

Având în vedere cele menționate mai sus și în măsura în care o boală psihică este recunoscută 
ca handicap, persoanele cu probleme de sănătate mentală sunt protejate în temeiul Convenției 
Organizației Națiunilor Unite și, prin urmare, în temeiul cadrului juridic al UE, dar numai în 
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limitele competenței UE.

Legislația UE oferă, de asemenea, protecție împotriva discriminării pe motiv de handicap la 
ocuparea forței de muncă, la locul de muncă și în formarea profesională1.

Întrucât Comisia aplică anumite politici și desfășoară acțiuni pentru a îmbunătăți situația 
persoanelor cu handicap la nivel european, principala competență în numeroase domenii 
direct relevante pentru viața cotidiană a persoanelor cu handicap le revine autorităților de la 
nivel național sau local.

În special, organizarea și furnizarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală este în 
principal sarcina statelor membre. Politicile UE contribuie la protejarea și promovarea 
sănătății mentale, la sensibilizarea cu privire la problemele aferente și la crearea unui cadru 
paneuropean pentru cooperarea și schimbul de bune practici între guverne și sectoare, precum 
și pentru corelarea politicilor, a practicilor și a cercetării.

În Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap2, Comisia recunoaște că 
există în continuare numeroase obstacole care împiedică persoanele cu handicap să își 
exercite pe deplin drepturile fundamentale, inclusiv dreptul de acces la servicii de sănătate și 
la tratamentele medicale de rutină, ceea ce poate conduce la inegalități în materie de sănătate 
fără a avea legătură cu un handicap.

Prin urmare, strategia încearcă să sprijine statele membre în furnizarea de servicii și 
echipamente de sănătate accesibile și nediscriminatorii; să furnizeze servicii de reabilitare 
adecvate; să promoveze serviciile de sănătate mentală și dezvoltarea serviciilor de intervenție 
timpurie și de evaluare a nevoilor. Lista acțiunilor pentru perioada 2010-2015 detaliate în 
anexa3 la strategie include promovarea serviciilor moderne de sănătate mentală și facilitățile 
de îngrijire pe termen lung prin intermediul Pactului european pentru sănătate mintală și 
bunăstare4.

De asemenea, acordarea statutului de persoană cu handicap și gestionarea beneficiilor conexe 
țin de competența autorităților naționale, regionale sau locale din statele membre individuale. 
Coordonarea sistemelor sociale și transferabilitatea beneficiilor legate de handicap sunt 
abordate într-un regulament5. Beneficiile transferabile nu cuprind „prestațiile de tip 
necontributiv” care sunt acordate de autoritățile naționale, regionale sau locale responsabile 
pe baza puterii lor de apreciere. Cadrul legal existent al UE nu impune recunoașterea 
documentelor de handicap emise de un alt stat membru sau de o altă autoritate regională sau 
locală.

                                               
1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității 
de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
2 „Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, COM(2010) 636 final, paginile 8-9.
3 SEC(2010)1324.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf.
5 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială.
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Concluzii

Comisia consideră că problema abordată, și anume organizarea și furnizarea de servicii de 
sănătate pentru persoanele cu handicap mental, ține direct de competența autorității din statul 
membru respectiv.


