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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0681/2011, którą złożył Alin Ovidiu Preda (Rumunia) w sprawie 
dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz Romów w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia, z którą spotykają 
się Romowie oraz osoby niepełnosprawne pochodzące z domów dziecka.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Uwagi Komisji

Przepisy unijne, tj. dyrektywa 2000/78/WE1o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia i 
pracy, przewidują ochronę przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność 
w odniesieniu do zatrudnienia. Dyrektywa 2000/43/WE2o równym traktowaniu osób bez 
względu na pochodzenie rasowe przewiduje ochronę przed dyskryminacją ze względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne w wielu obszarach, w tym w odniesieniu do zatrudnienia, a 
zatem zakazuje ona dyskryminacji Romów. Zgodnie z rzeczonymi dyrektywami ochrona w 
odniesieniu do zatrudnienia obejmuje wszystkie aspekty zatrudnienia, w tym dostęp do pracy.

                                               
1 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 

traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).
2 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania 

osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22).
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Ponadto art. 5 dyrektywy 2000/78/WE ustanawia wymóg wprowadzenia racjonalnych 
usprawnień dla osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że pracodawca podejmuje właściwe 
środki, tam gdzie sytuacja tego wymaga, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej dostęp do 
pracy, o ile środki te nie nakładają na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. 
Ponadto Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych w art. 27 
ust. 1 lit. i) także zobowiązuje sygnatariuszy do zapewnienia racjonalnych usprawnień w 
miejscu pracy.

Rumunia transponowała obie z rzeczonych dyrektyw do prawa krajowego. Ocena zgodności 
transpozycji krajowej w odniesieniu do tych dwóch dyrektyw nadal trwa. Jednakże 
stosowanie przepisów prawa krajowego w indywidualnych przypadkach dyskryminacji leży 
w gestii krajowych sądów egzekwujących przestrzeganie prawa krajowego. Co więcej, 
zgodnie z dyrektywą 2000/43/WE, państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia 
krajowego organu, który między innymi świadczy pomoc ofiarom dyskryminacji. W Rumunii 
właściwym organem jest Krajowa Rada ds. Walki z Dyskryminacją. Organ ten posiada także 
zgodnie z przepisami krajowymi kompetencje w zakresie rozstrzygania przypadków 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Ponadto unijna strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-20201zawiera w załączniku 
wiele konkretnych działań wspierających państwa członkowskie w ich wysiłkach do 
zwiększenia zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, co jest zgodne z celem osiągnięcia 
zatrudnienia na poziomie 75% wyznaczonym w strategii „Europa 2020”2(np. badania, 
wzajemne oceny). Jako że dziedzina zatrudnienia należy przede wszystkim do kompetencji 
państw członkowskich, działania te mają na celu wsparcie i uzupełnienie działań krajowych. 

Wnioski

Petycja nie zawiera żadnych szczegółów dotyczących skargi w zakresie dyskryminacji w 
dostępie do zatrudnienia, z którą spotykają się osoby niepełnosprawne i Romowie. Na 
podstawie przedstawionych informacji Komisja może jedynie przedstawić ramy prawne i 
dostępne środki prawne obok swoich realizowanych inicjatyw dotyczących polityki, jednak 
obecnie nie ma podstaw do podejmowania innych bezpośrednich działań. 

                                               
1„Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier”, COM(2010) 636, final. 
2SEC(2010) 1324, final.


