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Temats: Lūgumraksts Nr. 0681/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Alin 
Ovidiu Preda, par diskrimināciju pret romiem un personām ar invaliditāti 
Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par diskriminējošu attieksmi pret bērnunamu bērniem ar 
invaliditāti un etniskajiem romiem attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 25. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Komisijas komentāri

ES tiesību sistēmā Direktīva 2000/78/EK1 par vienlīdzīgu nodarbinātību paredz aizsardzību 
pret diskrimināciju invaliditātes dēļ nodarbinātības jomā. Direktīva 2000/43/EK2 par rasu 
vienlīdzību sniedz aizsardzību pret diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes dēļ vairākās 
jomās, tostarp nodarbinātības jomā, tādējādi aizliedzot romu diskrimināciju. Aizsardzība 
nodarbinātības jomā saskaņā ar šīm abām direktīvām ietver visus nodarbinātības aspektus, 
tostarp piekļuvi darbam.
                                               
1 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 

pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.).
2 Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/78/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām 

neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp.).
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Turklāt Direktīvas 2000/78/EK 5. pants paredz nodrošināt atbilstīgu darba vietu cilvēkiem ar 
invaliditāti. Tas nozīmē, ka darba devējiem attiecīgā gadījumā pēc nepieciešamības jāveic 
pienācīgi pasākumi, lai nodrošinātu personām ar invaliditāti piekļuvi nodarbinātībai, ja vien 
šādi pasākumi darba devējiem nerada nesamērīgu slogu. Turklāt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 27. panta 1. punkta 
i) apakšpunkts tās parakstītājiem paredz nodrošināt atbilstīgus darba apstākļus darba vietā.

Rumānija abas minētās direktīvas ir transponējusi valsts tiesību aktos. Abu direktīvu 
transponēšanas atbilstības novērtējums vēl nav beidzies. Tomēr valsts tiesību aktu 
piemērošana atsevišķos diskriminācijas gadījumos ir valsts tiesu, kas piemēro valsts tiesību 
aktus, kompetencē. Turklāt saskaņā ar Direktīvu 2000/43/EK dalībvalstu pienākums ir 
izveidot valsts iestādi, kuras uzdevumi cita starpā ietver palīdzības sniegšanu diskriminācijas 
upuriem. Rumānijā kompetentā iestāde ir Valsts diskriminācijas novēršanas padome (CNCD).
Šai iestādei ir kompetence risināt arī invaliditātes jautājumu valsts tiesību aktos.

Turklāt ES stratēģijas invaliditātes jomā (2010–2020)1 paziņojuma pielikums2 ietver virkni 
konkrētu darbību nolūkā atbalstīt dalībvalstu centienus palielināt personu ar invaliditāti 
nodarbinātību saskaņā ar stratēģijas „Eiropa 2020” 75 % nodarbinātības mērķi (piemēram, 
pētījumus, profesionālapskates). Tā kā galvenā kompetence nodarbinātības jomā ir dalībvalstu 
ziņā, šo darbību mērķis ir atbalstīt un papildināt darbības valsts līmenī.

Secinājumi

Lūgumrakstā nav sniegta nekāda sīkāka informācija par diskrimināciju, ar kuru būtu 
saskārušies cilvēki ar invaliditāti un etniskie romi saistībā ar piekļuvi darbam Rumānijā. 
Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija papildus tās esošajām politikas iniciatīvām var 
tikai izklāstīt tiesisko regulējumu un tā sniegtos tiesisko iespēju veidus, bet tai nav pamata 
veikt citus īpašus pasākumus.

                                               
1 „Atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem”, COM(2010) 636 galīgā redakcija. 
2 SEC(2010) 1324 galīgā redakcija.


