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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1273/2010 dėl neįgaliųjų teisės užsiimti darbine veikla, kurią 
pateikė Italijos pilietis Lorenzo Torto

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas primena, kad ES Lisabonos augimo ir užimtumo strategijoje numatoma 
padidinti neįgaliųjų užimtumo lygį, siekiant paskatinti juos aktyviai įsitraukti į visuomenės 
veiklą ir joje dalyvauti. Tačiau, pasak peticijos pateikėjo, tenka apgailestauti, kad Europoje 
neįgaliųjų nedarbo lygis beveik dvigubai didesnis nei kitų asmenų.
Peticijos pateikėjas taip pat nurodo, kad Italijos asmenų su negalia įdarbinimo įstatymas 
(Įstatymas Nr. 68/99) sunkiai taikomas praktiškai, jo laikomasi nenoriai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. sausio 21 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 gegužės 6 d.

Peticija

Peticijos pateikėjas primena, kad ES Lisabonos augimo ir užimtumo strategijoje numatoma 
padidinti neįgaliųjų užimtumo lygį, siekiant paskatinti juos aktyviai įsitraukti į visuomenės 
veiklą ir joje dalyvauti. Tačiau, pasak peticijos pateikėjo, tenka apgailestauti, kad Europoje 
neįgaliųjų nedarbo lygis dvigubai didesnis nei kitų asmenų.
Peticijos pateikėjas taip pat nurodo, kad Italijos asmenų su negalia įdarbinimo įstatymas 
(Įstatymas Nr. 68/99) sunkiai taikomas praktiškai, jo laikomasi nenoriai.

Peticijos pateikėjas ragina Europos Komisiją imtis veiksmų ir spręsti minėtas neįgaliųjų 
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problemas.

Komisijos pastabos

Pabrėždama bendrą visų ES institucijų įsipareigojimą užtikrinti, kad neįgaliųjų teisės būtų 
gerbiamos visoje ES, Europos Sąjunga visai neseniai prisijungė prie Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos, kuri atitinkamai tapo ES teisės sistemos dalimi. Siekdama 
užtikrinti Europos Sąjungoje nuoseklų konvencijos įgyvendinimą, Komisija neseniai paskelbė 
2010–2020 m. ES strategiją dėl negalios1. 

Atsižvelgdama į 2020 m. Europos 75 % užimtumo tikslą, komunikato priede2 Komisija 
pateikia keleto konkrečių veiksmų, kuriais siekiama remti valstybių narių pastangas didinant 
neįgaliųjų užimtumą, sąrašą (pvz., tyrimai, tarpusavio vertinimas). Kadangi didžiausią 
kompetenciją užimtumo srityje turi valstybės narės, šiais veiksmais siekiama remti ir papildyti 
valstybių narių veiklą.

Nacionalinė negalios rūšių ir laipsnių klasifikacija ir visų atitinkamų teisių į išmokas 
nustatymas priklauso valstybių narių nacionalinės, regionų ar vietos valdžios institucijų 
kompetencijai. Nėra privalomų Europos taisyklių, kurios šioje srityje turėtų būti taikomos. 
Nacionalinių ir neįgalumo pensijų skyrimas bei taisyklių, kuriomis reglamentuojamos teisės 
gauti šias pensijas, nustatymas taip pat priklauso tik atitinkamų valstybių narių kompetencijai. 
Be to, šioje srityje ES negali užtikrinti nacionalinių teisės aktų taikymo.

ES teisinėje sistemoje numatyta apsauga nuo diskriminacijos dėl negalios užimtumo, 
profesinės veiklos ir profesinio mokymo srityse3. Jei asmuo mano, kad nacionalinių valdžios 
institucijų sprendimu arba teisės aktu pažeidžiamos pagal Bendrijos teisę numatytos teisės, jis 
gali iškelti bylą savo šalies teismuose. Jei atitinkamas teismas nežino, ar ES teisės aktas 
įgyvendintas teisingai arba kaip aiškinti tam tikrą teisės akto normą ar terminą, jis gali prašyti 
Europos Teisingumo Teismo (ETT) duoti nurodymų ir priimti prejudicinį sprendimą.

Be to, 2006 m. Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Italiją, nes, 
Komisijos nuomone, ji nevisiškai į nacionalinę teisę perkėlė Direktyvą 2000/78/EB. Pagal 
direktyvą darbdavys turi įrengti neįgaliesiems tinkamas patalpas, kad neįgaliajam būtų 
sudarytos sąlygos gauti darbą ir kilti tarnyboje. Atsižvelgiant į visus neįgaliuosius ir visus 
užimtumo aspektus, pagal Italijos teisę tokie bendri darbdavio įsipareigojimai nenumatyti. 
2011 m. balandžio mėn. pradžioje dėl šios pažeidimo nagrinėjimo procedūros Komisija 
nusprendė kreiptis į ETT.

Išvados

Komisija mano, kad aptarti klausimai priklauso tik atitinkamos valstybės narės, šiuo atveju 
Italijos, kompetencijai.
                                               
1 Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių (COM (2010) 636 galutinis).
2 SEC (2010) 1324.
3 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 

srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16).
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4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 rugpjūčio 30 d.

Peticijos pateikėjo 2012 m. kovo ir birželio mėn. elektroniniuose laiškuose Europos 
Parlamento pirmininkui Martinui SHULZUI ir Europos Parlamento administracijai 
nepateikiama jokios papildomos aktualios informacijos.

Šis atvejis, susijęs su tuo, kad Italija iki galo į nacionalinę teisę neperkėlė Direktyvos 2000/78, 
ir apie tai 2011 m. balandžio mėn. pranešta ES Teisingumo Teismui, vis dar nagrinėjamas1. 
Tuo atveju, jei bus nustatyta, kad Italija pažeidžia ES teisę, pagal ES Sutartis ji privalės 
nacionalinę teisę suderinti taip, kad ji atitiktų šios direktyvos reikalavimams.

Vis dėlto reikėtų turėti mintyje, kad Direktyvos 2000/78/EB taikymas negali ištaisyti 
struktūrinės nelygybės darbo rinkoje, kurią apibūdino peticijos pateikėjas: tai visų pirma 
valstybių narių kompetencija.

Komisija, išnagrinėjusi papildomą peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, gali tik pakartoti, 
kad peticijos pateikėjo keliami klausimai priklauso išimtinai atitinkamos valstybės narės, šiuo 
atveju Italijos, kompetencijai.

                                               
1 C-312/11.


