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1. Sammendrag

Andrageren klager over den diskrimination, handicappede personer fra børnehjem og de 
etniske romaer bliver udsat for på arbejdsmarkedet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Kommissionens bemærkninger

EU's lovgivning beskytter med direktiv 2000/78/EF1 om ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv imod forskelsbehandling i relation til beskæftigelse på grundlag af 
handicap. I Rådets direktiv 2000/43/EF2 om ligebehandling af alle uanset race beskyttes der 
imod forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse på en række områder, 
herunder beskæftigelsesområdet, og dermed også imod forskelsbehandling af romaer. 
Beskyttelse på beskæftigelsesområdet i henhold til disse to direktiver involverer alle aspekter 
af beskæftigelse, herunder adgang til arbejdspladser.

                                               
1 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16).
2 Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset 
race eller etnisk oprindelse (EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22).
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Artikel 5 i direktiv 2000/78/EF indeholder derudover krav om at foretage tilpasninger til 
handicappede. Dette betyder, at arbejdsgiverne skal træffe de foranstaltninger, der er 
hensigtsmæssige i forhold til de konkrete behov, for at give en handicappet adgang til 
beskæftigelse, medmindre arbejdsgiverne derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. 
Endvidere kræves det i henhold til artikel 27, stk. 1, litra i), i FN's konvention om 
handicappedes rettigheder, at underskriverne skal yde rimelig tilpasning på arbejdspladsen.

Rumænien har gennemført begge direktiver i den nationale lovgivning. Vurderingen af 
opfyldelse af kravene i de to direktiver efter gennemførelsen i national lovgivning er endnu 
ikke afsluttet. Anvendelsen af den nationale lovgivning i de enkelte sager om 
forskelsbehandling hører imidlertid under kompetenceområdet for de nationale domstole, der 
træffer afgørelser på grundlag af den nationale lovgivning. Endvidere skal medlemsstaterne i 
henhold til direktiv 2000/43/EF oprette et nationalt organ, der blandt andre opgaver skal yde 
støtte til ofre for forskelsbehandling. Det kompetente organ i Rumænien er det nationale råd 
for bekæmpelse af forskelsbehandling. Dette organ har også kompetence til at behandle 
spørgsmål om forskelsbehandling på grundlag af handicap i henhold til national lovgivning. 

Derudover indeholder den europæiske handicapstrategi 2010-20201 en række konkrete 
foranstaltninger, der skal støtte medlemslandene i deres bestræbelser på at øge beskæftigelsen 
for handicappede, som også er i overensstemmelse med Europa 2020's beskæftigelsesmål på 
75 % i meddelelsens bilag2 (f.eks. undersøgelser, peer reviews). Da den primære kompetence 
på beskæftigelsesområdet ligger hos medlemslandene, tager disse foranstaltninger sigte på at 
støtte og supplere nationale foranstaltninger. 

Konklusioner

Andragendet indeholder ingen oplysninger vedrørende klagen over forskelsbehandling af 
handicappede personer fra børnehjem og etniske romaer på arbejdsmarkedet i Rumænien. På 
grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen kun henlede opmærksomheden 
på de lovgivningsmæssige rammer og de retlige muligheder, der tilbydes i denne 
sammenhæng, som supplement til de løbende politiske initiativer, men Kommissionen har 
intet grundlag for at gribe yderligere ind." 

                                               
1 SEK(2010)1324.
2 "Et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer", KOM(2010)0636.


