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Ref.: Petiția nr. 1086/2011, adresată de Nicola Caputi, de cetățenie italiană, privind 
persoanele cu handicap și barierele arhitecturale în localitatea Bernalda (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiția semnalează dificultățile pe care le întâmpină persoanele cu handicap, în viața lor 
cotidiană, din cauza diverselor bariere arhitecturale existente în localitatea Bernalda și, în 
special, în birourile publice. Aceste bariere împiedică persoanele respective să ducă o viață 
independentă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Accesibilitatea este o condiție prealabilă pentru participarea în societate și în economie și, 
prin urmare, este un domeniu-cheie de acțiune pentru UE în politica sa privind persoanele cu 
handicap. „Accesibilitatea” este definită ca fiind posibilitatea oferită persoanelor cu handicap 
de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transporturi, la informații 
și la sisteme și tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC), precum și la alte 
infrastructuri și servicii.

Există încă obstacole importante în toate domeniile vieții cotidiene. De exemplu, în medie în 
UE-27, numai 5% din site-urile internet publice respectă complet standardele de accesibilitate, 
chiar dacă un număr mai mare de site-uri sunt parțial accesibile. Astfel cum se menționează în 
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Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap1, Comisia utilizează o serie de 
instrumente, de la cele legislative la cele de standardizare, prin intermediul fondurilor de 
cercetare, pentru a optimiza accesibilitatea în sectorul locuințelor, al transportului, al 
informațiilor și al comunicațiilor, inclusiv în cel al noilor tehnologii.

De asemenea, Comisia și-a anunțat intenția de a propune un Act european privind 
accesibilitatea până la sfârșitul anului 2012. Obiectivul este de a îmbunătăți funcționarea 
pieței interne pentru produse și servicii accesibile, inclusiv măsuri pentru a intensifica 
utilizarea achizițiilor publice, promovând în același timp o piață la nivelul Uniunii Europene 
pentru tehnologiile de asistență. Acțiunea UE în acest domeniu susține și completează 
activitățile naționale. În cadrul procesului de pregătire, în perioada 13 decembrie 2011 -
29 februarie 2012, s-a realizat o consultare publică pentru a colecta punctele de vedere ale 
tuturor părților interesate, în special ale întreprinderilor, ale persoanelor cu handicap, ale 
prestatorilor de servicii și ale autorităților publice. Rezultatele consultării publice vor fi 
analizate și însoțite de o evaluare a impactului socioeconomic al posibilelor măsuri.

Din 22 ianuarie 2011 UE trebuie să respecte dispozițiile Convenției Organizației Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (Convenția ONU) în măsura competenței 
sale. Cu toate acestea, în majoritatea articolelor Convenției, competența principală revine 
statelor membre ale UE. Obligațiile specifice referitoare la accesibilitate sunt prezentate în 
articolul 9: convenția solicită statelor părți să adopte măsuri corespunzătoare pentru a garanta 
accesul persoanelor cu handicap în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la 
transporturi, la informații și comunicații, inclusiv la sisteme și tehnologii ale informației și 
comunicațiilor, precum și la alte infrastructuri și servicii deschise sau oferite publicului, atât 
în mediul urban, cât și în mediul rural.

În timp ce Comisia desfășoară anumite politici și acțiuni la nivel european pentru a îmbunătăți 
situația persoanelor cu handicap2, numeroase domenii de importanță pentru viața cotidiană a 
persoanelor cu handicap rămân în competența autorităților relevante la nivelul administrațiilor 
naționale sau locale. De exemplu, este cazul prestării serviciilor deschise publicului, a 
instalațiilor aferente și a nivelului de accesibilitate al acestora.

Ca parte cu drepturi depline la Convenție, Italia este obligată să sporească accesibilitatea și va 
trebui să prezinte Comisiei ONU privind drepturile persoanelor cu handicap un raport 
referitor la măsurile adoptate pentru a garanta respectarea Convenției și la progresul realizat 
pentru a asigura exercitarea pe deplin a drepturilor prevăzute de aceasta.

Legislația UE oferă, de asemenea, protecție împotriva discriminării pe motiv de handicap la 
ocuparea forței de muncă, la locul de muncă și în formarea profesională3.

Comisia a propus extinderea protecției împotriva discriminării pe motiv de handicap dincolo 
de domeniul ocupării forței de muncă, la alte domenii care includ accesul la bunuri și servicii 
disponibile publicului, inclusiv la locuințe, transport, protecție socială, asistență medicală și 

                                               
1 „Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, COM(2010)0636 final.
2 A se vedea lista acțiunilor pentru perioada 2010-2015, detaliată în anexa la Strategie, SEC(2010)1324.
3 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității 

de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, JO L 303, 2.12.2000.
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educație1. Această propunere de directivă conține, de asemenea, obligații pentru a garanta 
accesibilitatea și pentru a oferi locuințe rezonabile persoanelor cu handicap, cu excepția 
cazului în care aceste obligații ar impune o sarcină disproporționată. Propunerea este în curs 
de dezbatere în cadrul Consiliului și necesită aprobare în unanimitate.

Concluzii
Comisia consideră că aspectele abordate, și anume accesibilitatea la facilitățile și serviciile 
publice, se află în competența directă a autorităților naționale și locale respective la nivelul 
statelor membre. Pe baza informațiilor furnizate, Comisia poate stabili doar cadrul legal în 
plus față de inițiativele sale politice în curs de desfășurare dar, în prezent, nu are nicio bază 
pentru a adopta o altă acțiune directă.

                                               
1 Propunerea de directivă COM(2008) 426 final prezentată de Comisie cu privire la punerea în aplicare a 

principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală în chestiuni din afara domeniului ocupării forței de muncă.


