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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a nevelőotthonokban elhelyezett, fogyatékossággal élő 
személyek és a roma etnikumhoz tartozó személyek megkülönböztetést szenvednek a 
munkahelyhez való hozzáférés tekintetében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A Bizottság észrevételei

Az uniós jogszabályok közül a foglalkoztatás terén biztosítandó egyenlőségről szóló 
2000/78/EK irányelv1 védelmet biztosít a fogyatékosságon alapuló hátrányos 
megkülönböztetéssel szemben a foglalkoztatás terén. A faji egyenlőségről szóló 2000/43/EK2

                                               
1 A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról 

szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 2000.12.2., 16. o.).
2 A Tanács 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való 

tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.)
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irányelv a foglalkoztatást is beleértve számos területen nyújt védelmet a faji vagy etnikai 
származáson alapuló hátrányos megkülönböztetéssel szemben, így tiltja a romákkal szembeni 
hátrányos megkülönböztetést is. A védelem, amelyet e két irányelv a foglalkoztatás területén 
nyújt, a foglalkoztatás valamennyi vonatkozására, így a munkához jutásra is kiterjed.

A 2000/78/EK irányelv 5. cikke ezenfelül előírja, hogy ésszerű mértékben alkalmazkodni kell 
a fogyatékos személyek igényeihez. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatóknak meg kell tenniük a 
megfelelő és az adott esetben szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy számára 
lehetővé váljon a munkához jutás, kivéve, ha az ilyen intézkedés aránytalanul nagy terhet ró a 
munkáltatóra Ezenfelül az Egyesült Nemzetek Szervezetének fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló egyezménye a 27. cikk (1) bekezdésének i) pontjában előírja az aláíró felek 
számára annak biztosítását, hogy a munkahelyen ésszerű elhelyezés legyen biztosítva a 
fogyatékossággal élő személyek számára.

Románia mindkét irányelvet átültette a nemzeti jogba. A nemzeti átültető intézkedések 
említett két irányelvnek való megfelelőségének értékelése még folyamatban van. Ugyanakkor 
a nemzeti jogot alkalmazó nemzeti bíróságok hatáskörébe tartozik, hogy a nemzeti jogot a 
hátrányos megkülönböztetés egyedi eseteiben alkalmazzák. Ezenfelül a 2000/43/EK irányelv 
értelmében a tagállamok kötelesek voltak olyan nemzeti szervet létrehozni, amelynek 
feladatai közé tartozik többek között a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak történő 
segítségnyújtás. Romániában az illetékes szerv a megkülönböztetés elleni küzdelem nemzeti 
tanácsa (CNCD). E szerv hatáskörébe tartozik, hogy a nemzeti jog alapján intézze a 
fogyatékossággal kapcsolatos ügyeket.

Emellett a 2010–2020 közötti időszakra szóló európai fogyatékosságügyi stratégia1 a 
közlemény mellékletében2 számos konkrét fellépést tartalmaz (például tanulmányok, szakértői 
értékelések) a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseinek támogatására, hogy az Európa 2020 
stratégiával összhangban – amely a 75%-os foglalkoztatottsági célt tűzi ki – növeljék a 
fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatottsági szintjét. Mivel a foglalkoztatás 
kérdésében a hatáskör nagy részével a tagállamok rendelkeznek, e fellépések célja a nemzeti 
fellépések támogatása és kiegészítése. 

Következtetések

A petíció nem szolgál részletekkel a fogyatékossággal élő személyek és a roma kisebbség 
által Romániában tapasztalt hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó állításról. A benyújtott 
információk alapján a jelenlegi politikai kezdeményezésein felül a Bizottság csupán a jogi 
keretet és az abban biztosított jogorvoslati lehetőségeket ismertetheti, további fellépés 
megtételére azonban nincs módja. 

                                               
1 „Megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt” (COM(2010)0636) 
2 SEC(2010)1324.


