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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0681/2011, внесена от Alin Ovidiu Preda, с румънско 
гражданство, относно дискриминация на хората с увреждания и ромите в 
Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда дискриминацията, на която са изложени хората с 
увреждания от домовете за деца и етническите роми по отношение на достъпа до 
заетост.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Коментари на Комисията

В правото на ЕС Директива 2000/78/ЕО1 за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите предоставя защита срещу дискриминация на основание физически 
увреждания в областта на заетостта. Директива 2000/43/ЕО2 за равенство между расите 
предоставя защита срещу дискриминация въз основа на расов или етнически произход 
в редица области, включително в областта на заетостта, като по този начин забранява 

                                               
1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно 

третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16).
2 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране 

на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).
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дискриминацията на ромите. Защитата в областта на заетостта в рамките на тези две 
директиви включва всички аспекти на заетостта, включително достъпа до работа.

Освен това в член 5 от Директива 2000/78/ЕО има изискване за осигуряване на 
подходяща работна среда за лицата с увреждания. Това означава, че работодателите 
предприемат подходящи мерки, когато е необходимо за конкретния случай, за да 
предоставят възможност на лице с увреждания да има достъп до заетост, освен ако 
такива мерки не представляват непропорционална тежест за работодателите. Освен 
това Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с 
увреждания в своя член 27, параграф 1. (i) също така задължава подписалите се да 
осигурят подходяща работна среда на работното място.

Румъния е транспонирала в националното право и двете директиви, посочени по-горе. 
Все още се извършва оценка на съответствието на транспонирането на тези две 
директиви в националното право. Прилагането на националното право обаче в отделни 
случаи на дискриминация зависи от компетентността на националните съдилища, които 
прилагат националното право. В допълнение, съгласно Директива 2000/43/ЕО 
държавите членки са длъжни да създадат национален орган, който наред с останалите 
си задачи да предоставя помощ на жертвите на дискриминация. В Румъния 
компетентният орган е Националния съвет за борба срещу дискриминацията (CNCD).
Този орган има компетентност да се занимава с въпроси, свързани с хората с 
увреждания съгласно националното законодателство.

Освен това в приложението1 към своето съобщение Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010—2020 г.2 съдържа редица конкретни действия за подкрепа 
на държавите членки в усилията им за повишаване на заетостта сред хората с 
увреждания в съответствие с целта за 75 % заетост, поставена от стратегията „Европа 
2020“ (например проучвания, партньорски оценки). Тъй като основните правомощия в 
областта на заетостта са на държавите членки, тези дейности целят да подкрепят и 
допълват националните дейности.

Заключения

Петицията не съдържа никакви подробности относно твърдението за дискриминация, 
от която страдат хората с увреждания и етническите роми във връзка с достъпа до 
работа в Румъния. Въз основа на предоставената информация Комисията може 
единствено да определи правната рамка и средствата за правна защита, които тя 
предлага в допълнение към своите текущи политически инициативи, но няма основание 
за предприемане на други конкретни действия. 

                                               
1 SEC(2010)1324 окончателен.
2 „Подновен ангажимент за Европа без бариери“, COM(2010)0636 окончателен. 


