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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1273/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Lorenzo Torto, 
par personu ar invaliditāti tiesībām strādāt algotu darbu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz ES Lisabonas ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju, kurā 
paredzēta nodarbinātības līmeņu paaugstināšana personu ar invaliditāti vidū, lai veicinātu viņu 
aktīvu integrāciju un pilnvērtīgu līdzdalību sabiedrībā, lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
diemžēl bezdarba līmenis personu ar invaliditāti vidū Eiropā joprojām ir gandrīz divas reizes 
augstāks, nekā tas ir citur.
Viņš arī norāda, ka praksē ir grūti nodrošināt Itālijas Likuma par personu ar invaliditāti 
nodarbinātību (Likums Nr. 68/99) īstenošanu un pilnīgu ievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 21. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksts

Atsaucoties uz ES Lisabonas ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju, kurā 
paredzēta nodarbinātības līmeņu paaugstināšana personu ar invaliditāti vidū, lai veicinātu viņu 
aktīvu integrāciju un pilnvērtīgu līdzdalību sabiedrībā, lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
diemžēl bezdarba līmenis personu ar invaliditāti vidū Eiropā ir divas reizes augstāks nekā 
personu bez invaliditātes vidū.
Viņš arī norāda, ka praksē ir grūti nodrošināt Itālijas Likuma par personu ar invaliditāti 
nodarbinātību (Likums Nr. 68/99) īstenošanu un pilnīgu ievērošanu.
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Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Komisiju iejaukties, lai atrisinātu minētās problēmas, 
ar ko sastopas personas ar invaliditāti.

Komisijas komentāri

Uzsverot visu ES iestāžu kopīgo apņemšanos nodrošināt, lai visā ES tiktu ievērotas personu ar 
invaliditāti tiesības, Eiropas Savienība pavisam nesen pievienojās Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, kas tādējādi kļuva par ES 
tiesiskā regulējuma sastāvdaļu. Lai nodrošinātu saskaņotu Konvencijas īstenošanu ES, 
Komisija nesen ir izdevusi ES stratēģiju invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam1.

Paziņojuma pielikumā2 (piemēram, pētījumi, salīdzinošie pārskati) Komisija uzskaita virkni 
konkrētu darbību nolūkā atbalstīt dalībvalstu centienus palielināt personu ar invaliditāti 
nodarbinātību saskaņā ar stratēģijas „Eiropa 2020” 75 % nodarbinātības mērķi. Tā kā galvenā 
kompetence nodarbinātības jomā ir dalībvalstu ziņā, šo darbību mērķis ir atbalstīt un 
papildināt darbības valsts līmenī.

Valstu klasifikācija attiecībā uz invaliditātes veidiem un pakāpēm un jebkādām atbilstošām 
tiesībām saņemt pabalstus ietilpst dalībvalstu valsts, reģionālo un vietējo varas iestāžu 
kompetencē. Nepastāv saistošs Eiropas līmeņa regulējums, kas būtu jāpiemēro šajā jautājumā.
Arī valsts pensiju un invaliditātes pensiju piešķiršana un regulējums attiecībā uz tiesībām tās 
saņemt ietilpst tikai attiecīgo dalībvalstu kompetencē. Turklāt ES nevar realizēt valsts tiesību 
aktu piemērošanu šajā jomā.

ES tiesiskais regulējums paredz aizsardzību pret diskrimināciju invaliditātes dēļ attiecībā uz 
nodarbinātību, profesiju un profesionālo izglītību3. Ja persona uzskata, ka valsts varas iestāžu 
lēmums vai rīcība ir tiesību pārkāpums saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, tā var iesniegt šo 
lietu izskatīšanai savas valsts tiesu iestādēs. Ja konkrētā tiesa nezina, vai ES tiesību aktu 
īstenošana notikusi pareizi, vai arī nezina, kā interpretēt noteiktu kritēriju vai terminu šajos 
tiesību aktos, tā var lūgt Eiropas Kopienu Tiesai (EKT) sniegt prejudiciālu nolēmumu norāžu 
saņemšanai.

Turklāt 2006. gadā Eiropas Komisija atklāja pārkāpuma procedūru pret Itāliju, jo tā, pēc 
Komisijas domām, nebija pilnībā transponējusi Direktīvu 2000/78/EK. Saskaņā ar minēto 
direktīvu darba devējam ir jānodrošina saprātīga darba vieta invalīdiem, lai personām ar 
invaliditāti sniegtu iespēju dabūt darbu un tikt paaugstinātām amatā. Itālijas tiesību akti 
neparedz šādu darba devēja vispārēju pienākumu saistībā ar visām personām ar invaliditāti un 
attiecībā uz visiem nodarbinātības aspektiem. Komisija ir nolēmusi 2011. gada aprīļa sākumā 
šo pārkāpuma procedūru nodot EKT.

Secinājumi
                                               
1 „Atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem”, COM(2010) 636 galīgā redakcija.
2 SEC(2010) 1324.
3 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.).
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Komisija uzskata, ka minētie jautājumi ietilpst tikai attiecīgās dalībvalsts, šajā gadījumā —
Itālijas, kompetencē.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 30. augustā

E-pastos, ko lūgumraksta iesniedzējs 2012. gada martā un jūnijā nosūtīja Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājam Martin Schulz un Eiropas Parlamenta administrācijai, nav sniegta nekāda 
būtiska papildu informācija.

ES Tiesā 2011. gada aprīlī iesniegtā lieta saistībā ar to, ka Itālija nav pilnībā transponējusi 
Direktīvu 2000/78/EK, joprojām tiek izskatīta1. Gadījumā, ja Itāliju atzīs par vainīgu ES 
tiesību aktu neievērošanā, tai atbilstīgi ES līgumiem būs pienākums saskaņot valsts tiesību 
aktus ar šo direktīvu.

Tomēr nevajadzētu aizmirst, ka Direktīva 2000/78/EK nevar vērst par labu strukturālo 
līdztiesības trūkumu darba tirgū, kā to aprakstījis lūgumraksta iesniedzējs — tas pirmkārt un 
galvenokārt ir pašu dalībvalstu kompetencē.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja sniegtās papildu informācijas izskatīšanas Komisija vēlreiz var 
tikai atkārtot, ka lūgumraksta iesniedzēja minētie jautājumi ietilpst tikai attiecīgās dalībvalsts, 
šajā gadījumā — Itālijas, kompetencē.

                                               
1 C-312/11.


