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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0681/2011 dėl neįgalių asmenų ir romų diskriminacijos Rumunijoje,
kurią pateikė Rumunijos pilietė Alin Ovidiu Preda

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl diskriminacijos, susijusios su įsidarbinimo galimybėmis, 
kurią patiria neįgalūs asmenys, augę vaikų namuose, ir etninė romų grupė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisijos pastabos

ES teisėje Direktyva 2000/78/EB1 dėl lygių užimtumo galimybių teikiama apsauga nuo 
diskriminacijos dėl negalios užimtumo srityje. Direktyva 2000/43/EB2 dėl rasinės lygybės 
teikiama apsauga nuo diskriminacijos dėl rasinės arba etninės kilmės daugelyje sričių, 
įskaitant užimtumą, taigi, draudžiama ir romų diskriminacija. Pagal šias dvi direktyvas 
užimtumo srityje teikiama apsauga apima visus užimtumo aspektus, įskaitant įsidarbinimo 
galimybes.

                                               
1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 

srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16).
2 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims 

nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (OL L 180, 2000 7 19, p. 22).
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Direktyvos 2000/78/EB 5 straipsnyje taip pat reikalaujama įrengti neįgaliesiems tinkamas 
patalpas. Taigi prireikus konkrečiu atveju darbdaviai turi imtis tinkamų priemonių, kad 
neįgaliajam būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, nebent tokiomis priemonėmis būtų 
užkraunama neproporcinga našta darbdaviui. Be to, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos 27 straipsnio 1 dalies i punkte konvenciją pasirašiusios šalys įsipareigoja 
užtikrinti darbo vietoje tinkamai pritaikytas sąlygas.

Rumunija abi šias direktyvas perkėlė į nacionalinę teisę. Perkėlimo į nacionalinę teisę atitiktis 
šioms dviem direktyvoms dar vertinama. Vis dėlto nacionalinės teisės aktų taikymas 
konkrečiose bylose dėl diskriminacijos yra nacionalinės teisės aktus taikančių nacionalinių 
teismų kompetencija. Be to, pagal Direktyvą 2000/43/EB valstybės narės įpareigotos įsteigti 
nacionalinę instituciją, kuri, be kita ko, teiktų pagalbą nukentėjusiesiems nuo diskriminacijos. 
Rumunijoje tokia kompetentinga institucija yra Nacionalinė kovos su diskriminacija taryba
(CNCD). Ši institucija taip pat turi kompetenciją pagal nacionalinės teisės aktus
nagrinėti su diskriminacija dėl negalios susijusius klausimus.

Be to, ES 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios1 komunikato priede2 nurodyti keli 
konkretūs veiksmai, kuriais, atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ 75 proc. užimtumo 
tikslą, galima remti valstybes nares siekiant didinti neįgalių asmenų užimtumą (pvz., tyrimai, 
tarpusavio vertinimai). Užimtumo srityje didžiausią kompetenciją turi valstybės narės, todėl 
šiais veiksmais jų veiklą siekiama remti ir papildyti. 

Išvados

Peticijoje nepateikta konkrečios informacijos, susijusios su tvirtinimu, kad neįgalūs asmenys 
arba romų etninės grupės nariai ieškodami darbo Rumunijoje patiria diskriminaciją. 
Atsižvelgdama į pateiktą informaciją, Komisija, be įgyvendinamų politikos iniciatyvų, gali tik 
nurodyti teisinį pagrindą ir juo remiantis galimus teisių gynimo būdus, bet negali pagrįstai 
imtis kitų konkrečių veiksmų.“

                                               
1 Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių (COM(2010) 636 final). 
2 SEC(2010) 1324 final.


