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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1273/2010, внесена от Lorenzo Torto, с италианско гражданство, 
относно правото на заетост на хората с увреждания

1. Резюме на петицията

Позовавайки се на Лисабонската стратегия на ЕС за икономически растеж и заетост, 
която предвижда увеличаване на равнищата на заетост сред хората с увреждания с цел 
насърчаване на активното им интегриране и пълноценното им участие в обществото, 
вносителят на петицията посочва, че за съжаление въпреки това процентът на 
безработица сред хората с увреждания в Европа е почти два пъти по-голям от този на 
други места.
Той също така посочва, че е трудно да се гарантира прилагането на практика и пълното 
спазване на италианския закон за заетост на хората с увреждания (закон 68/99).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Петицията

Позовавайки се на Лисабонската стратегия на ЕС за икономически растеж и заетост, 
която предвижда увеличаване на равнищата на заетост сред хората с увреждания с цел 
насърчаване на активното им интегриране и пълноценното им участие в обществото, 
вносителят на петицията посочва, че за съжаление процентът на безработица сред 
хората с увреждания в Европа е два пъти по-голям от този на безработицата сред 
лицата, които нямат увреждания.
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Той също така посочва, че е трудно да се гарантира прилагането на практика и пълното 
спазване на италианския закон за заетост на хората с увреждания (закон 68/99).

Вносителят призовава Европейската комисия да се намеси и да коригира 
горепосочените проблеми, пред които са изправени лицата с увреждания.

Коментари на Комисията

Подчертавайки общия ангажимент на всички институции на ЕС за гарантиране на 
спазването на правата на хората с увреждания в ЕС, Европейският съюз съвсем наскоро 
стана страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която по този 
начин се превърна в част от правния ред на ЕС. С оглед на осигуряване на съгласувано 
прилагане на Конвенцията в ЕС, Комисията наскоро пусна в действие Стратегията на 
ЕС за хората с увреждания 2010–2020 г. 1

В приложението2 към своето съобщение Комисията изброява редица конкретни 
действия за подкрепа на държавите-членки в усилията им за повишаване на заетостта 
сред хората с увреждания в съответствие с целта за 75 % заетост на стратегията 
„Европа 2020“, (напр. проучвания, партньорски оценки). Тъй като основните 
правомощия в областта на заетостта са на държавите-членки, тези дейности целят да 
подкрепят и допълват националните дейности.

Националната класификация на видовете и степените на увреждане, както и всички 
съответни обезщетения са компетентност на националните, регионалните или местните 
органи на държавите-членки. Не съществуват обвързващи европейски разпоредби, 
които биха били приложими в случая. Предоставянето на пенсии от държавното 
осигуряване, пенсии за инвалидност, както и разпоредбите, които дават право на тях, 
също са единствено от компетентността на съответните държави-членки. Освен това 
ЕС не може да налага прилагането на националното законодателство в тази сфера.

Правната рамка на ЕС предвижда защита срещу дискриминация на основание 
увреждане по отношение на заетостта, професията и професионалното обучение3. Ако 
дадено лице счита, че решение или действие на националните органи представлява 
нарушение на права съгласно правото на Общността, то може да заведе дело в 
съдилищата в своята страна. Когато даден съд не знае дали правото на ЕС е било 
правилно приложено, или не знае как да интерпретира дадена норма или термин в това 
законодателство, той може да поиска изготвянето на преюдициално заключение от 
Съда на ЕС, който да предостави насоки.

Освен това през 2006 г. Европейската комисия откри процедура за нарушение срещу 
Италия заради това, че, според Комисията, Италия не е транспонирала напълно 
Директива 2000/78/EО. Съгласно директивата един работодател трябва да осигури 

                                               
1 „Подновен ангажимент за Европа без бариери“, COM(2010) 636 окончателен..
2 SEC(2010) 1324.
3 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г., за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16).
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настаняване, подходящо за нуждите на хората с увреждания, за да могат те да имат 
достъп до заетост и да се издигат в професията. Италианският закон не предвижда 
такова общо задължение на работодателя по отношение на всички хора с увреждания и 
по отношение на всички аспекти на заетостта. В началото на април 2011 г. Комисията 
реши да отнесе процедурата за нарушение към Съда на ЕС.

Заключение

Комисията счита, че повдигнатите въпроси са от компетентността единствено на 
съответната държава-членка, в този случай – Италия.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 30 август 2012 г.

Електронните писма, изпратени от вносителя на петицията през март и юни 2012 г. до 
Martin SHULZ, председател на Европейския парламент, и до администрацията на 
Европейския парламент не добавят информация от значение.

Делото, свързано с непълното транспониране от Италия на Директива 2000/78, което е 
насочено към Съда на ЕС през април 2011 г., все още се разглежда1. В случай, че за 
Италия е установи, че нарушава правото на ЕС, тя ще бъде длъжна, съобразно 
Договорите, да приведе националното си законодателство в съответствие с 
директивата.

При все това, следва да се има предвид, че Директива 2000/78/ЕО не може да коригира 
структурните неравенства на пазара на труда, които са описани от вносителя: това е 
преди всичко компетентност на държавите членки.

След преглед на допълнителната информация, предоставена от вносителя, Комисията 
може да заяви, че посочените от вносителя въпроси са единствено от компетентността 
на съответната държава членка, т.е. Италия.

                                               
1 C-312/11.


