
CM\911519HU.doc PE464.869v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.8.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Lorenzo Torto olasz állampolgár által benyújtott 1273/2010. számú petíció a 
fogyatékossággal élők munkavállaláshoz való jogáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója emlékeztet arra, hogy az EU foglalkoztatást és gazdasági növekedést 
célzó lisszaboni stratégiája rendelkezik a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának javításáról 
annak érdekében, hogy előmozdítsa aktív integrációjukat és a társadalomban való teljes körű 
részvételüket. Európában azonban sajnos a fogyatékossággal élők munkanélküliségi rátája 
csaknem kétszerese a nem fogyatékkal élők hasonló adatának.
A petíció benyújtója továbbá rámutat a fogyatékossággal élők foglalkoztatásáról szóló (68/99. 
sz.) olasz törvény végrehajtásának és teljes körű betartásának gyakorlati nehézségeire.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció

A petíció benyújtója emlékeztet arra, hogy az Unió foglalkoztatást és gazdasági növekedést 
célzó lisszaboni stratégiája előírja a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsági szintjének 
emelését annak érdekében, hogy előmozdítsa aktív integrációjukat és a társadalomban való 
teljes körű részvételüket. Európában azonban sajnos a fogyatékossággal élők 
munkanélküliségi rátája csaknem kétszerese a nem fogyatékkal élők hasonló adatának.
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A petíció benyújtója rámutat továbbá a fogyatékossággal élők foglalkoztatásáról szóló (68/99. 
sz.) olasz törvény végrehajtásának és teljes körű betartásának gyakorlati nehézségeire.

A petíció benyújtója felszólítja az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a fogyatékossággal 
élőket érintő említett problémák orvoslása érdekében.

A Bizottság megjegyzései

Hangsúlyozva valamennyi uniós intézmény azon közös kötelezettségvállalását, hogy Unió-
szerte biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek jogainak tiszteletben tartását, az Európai 
Unió a közelmúltban részes fele lett az Egyesült Nemzetek fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló egyezményének, amely ezáltal az Unió jogrendjének részévé vált. Az 
egyezmény Unió-szerte történő egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság 
nemrég elindította a 2010–2020 közötti időszakra szóló európai fogyatékosságügyi stratégiát1.

Közleményének mellékletében2 a Bizottság számos konkrét fellépést vázol fel (például 
tanulmányok, szakértői értékelések) a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseinek támogatására, 
hogy az Európa 2020 stratégiával összhangban – amely a 75%-os foglalkoztatottsági célt tűzi 
ki – növeljék a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatottsági szintjét. Mivel a 
foglalkoztatás kérdésében a hatáskör nagy részével a tagállamok rendelkeznek, e fellépések 
célja a nemzeti fellépések támogatása és kiegészítése.

A fogyatékosság típusának és szintjeinek nemzeti osztályozása, valamint az ezeknek 
megfelelő ellátási jogosultságok megállapítása a tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi 
hatóságainak hatáskörébe tartozik. Nincs olyan kötelező erejű uniós szabályozás, amelyet 
alkalmazni kellene ebben a kérdésben. A nemzeti nyugdíjak, rokkantsági nyugdíjak 
odaítélése, illetve a rájuk való jogosultság szabályozása szintén az egyes tagállamok 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Unió továbbá nem kényszerítheti ki e területen a nemzeti 
jogszabályok alkalmazását.

Az uniós jogi keret védelmet biztosít a fogyatékosságon alapuló hátrányos 
megkülönböztetéssel szemben3 a munkavállalás, a foglalkoztatás és a szakképzés területén. 
Ha egy személy véleménye szerint a nemzeti hatóságok egy határozata vagy egyéb aktusa 
megsérti a közösségi jog szerinti jogokat, az ügyet országának bíróságai elé viheti. Ha az 
adott bíróság nem tudja eldönteni, hogy helyes volt-e az uniós jogszabály végrehajtása, vagy 
hogy miként értelmezzen egy bizonyos szakaszt vagy kifejezést az érintett jogszabályban, 
akkor iránymutatás céljából előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezhet az Európai 
Bíróságnál.

Az Európai Bizottság ezenkívül 2006-ban jogsértési eljárást indított Olaszország ellen, mivel 
az a Bizottság véleménye szerint elmulasztotta a 2000/78/EK irányelv teljes körű átültetését. 
Az irányelv értelmében a munkaadónak megfelelő intézkedéseket kell hoznia a 
                                               
1 „Megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt” (COM(2010)0636)
2 SEC(2010)1324
3 A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról (HL L 303., 2000.12.02., 16. o.)
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fogyatékossággal élő személyek érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személy munkához 
juthasson, és a munkájában előreléphessen. Az olasz jogszabályok nem írnak elő a 
munkaadóra ilyen általános kötelezettséget valamennyi fogyatékossággal élő személy, illetve 
a foglalkoztatás valamennyi szempontja tekintetében. A Bizottság 2011. április elején úgy 
határozott, hogy a jogsértési eljárást az Európai Bíróság elé viszi.

Következtetések

A Bizottság véleménye szerint a felvetett kérdések az érintett tagállam, ebben az esetben 
Olaszország kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtója vonatkozó kiegészítő információt nem tartalmazó e-maileket küldött 
2012 márciusában és júniusában Martin SCHULZ-nak, az Európai Parlament elnökének, 
valamint az Európai Parlament igazgatásának.

Még mindig nem zárult le az az ügy1, amely arra vonatkozik, hogy Olaszország elmulasztotta 
a 2000/78/EK irányelv teljes körű átültetését, és amely ügyet 2011 áprilisában az Európai 
Unió Bírósága elé terjesztettek. Amennyiben úgy találják, hogy Olaszország megsérti az uniós 
jogszabályokat, akkor az EU-szerződések értelmében Olaszország köteles lesz összhangba 
hozni a nemzeti jogszabályt és az irányelvet.

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a 2000/78/EK irányelv nem képes orvosolni a 
petíció benyújtója leírt, a munkaerőpiacon előforduló strukturális egyenlőtlenségeket. Ez
elsődlegesen a tagállamok hatáskörébe tartozik.

A petíció benyújtója által beadott további információ megvizsgálását követően a Bizottság 
csak megismételni tudja, hogy a petíció benyújtója által felvetett kérdések az érintett tagállam, 
ebben az esetben Olaszország kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

                                               
1 C-312/11.


