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Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1273/2010, którą złożył Lorenzo Torto (Włochy) w sprawie prawa 
osób niepełnosprawnych do wykonywania pracy za wynagrodzeniem

1. Streszczenie petycji

Powołując się na strategię lizbońską mającą na celu wzrost zatrudnienia i wzrost gospodarczy, 
która zakłada zwiększenie poziomów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w celu wspierania 
ich aktywnej integracji i pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, składający petycję 
informuje, że poziom bezrobocia w Europie wśród osób niepełnosprawnych jest niestety 
prawie dwukrotnie wyższy od poziomu bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w innych 
regionach.
Składający petycję twierdzi również, że w praktyce trudno jest wdrożyć włoską ustawę 
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (ustawa 68/99) oraz zapewnić pełną zgodność 
z przedmiotową ustawą.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 21 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Petycja

Powołując się na strategię lizbońską mającą na celu wzrost zatrudnienia i wzrost gospodarczy, 
która zakłada zwiększenie poziomów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w celu wspierania 
ich aktywnej integracji i pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, składający petycję 
informuje, że poziom bezrobocia w Europie wśród osób niepełnosprawnych jest niestety 
prawie dwukrotnie wyższy niż poziom bezrobocia wśród osób pełnosprawnych.
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Składający petycję zaznacza również, że w praktyce trudno jest zapewnić wdrożenie włoskiej 
ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (ustawa 68/99) oraz pełną zgodność 
z przedmiotową ustawą.

Składający petycję wzywa Komisję Europejską do interwencji w celu zaradzenia 
wspomnianym problemom osób niepełnosprawnych.

Uwagi Komisji

W ramach podkreślenia wspólnego zobowiązania wszystkich instytucji UE do zapewnienia 
przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w całej UE Unia Europejska przystąpiła 
niedawno do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, która 
stała się tym samym częścią porządku prawnego UE. W celu zapewnienia spójnego 
wdrażania tej konwencji w UE Komisja rozpoczęła właśnie realizację strategii UE dotyczącej 
osób niepełnosprawnych na lata 2010–20201. 

W załączniku do niniejszego komunikatu2 Komisja wymienia konkretne działania wspierające 
państwa członkowskie w ich staraniach na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych zgodnie ze strategią Europa 2020 wyznaczającą cel zatrudnienia na 
poziomie 75%. Jako że dziedzina zatrudnienia należy przede wszystkim do kompetencji 
państw członkowskich, działania te mają na celu wsparcie i uzupełnienie działań krajowych.

Krajowe klasyfikacje rodzajów i stopni niepełnosprawności i wszelkie związane z tym 
uprawnienia do świadczeń należą do kompetencji krajowych, regionalnych i lokalnych władz 
państw członkowskich. Nie istnieją żadne wiążące przepisy unijne, które musiałyby być 
stosowane w tym przypadku. Przyznawanie krajowych świadczeń emerytalnych, rent 
inwalidzkich i przepisy regulujące ich przyznawanie także należą do wyłącznej kompetencji 
poszczególnych państw członkowskich. Co więcej, UE nie może egzekwować stosowania 
ustawodawstwa krajowego w tym obszarze.

Ramy prawne UE przewidują ochronę przed dyskryminacją z tytułu niepełnosprawności 
w ramach zatrudnienia, pracy i kształcenia zawodowego3. Jeśli dana osoba uważa jakąś 
decyzję lub akt władz krajowych za naruszającą prawa przysługujące jej na mocy prawa 
wspólnotowego, może wnieść sprawę do sądu swojego kraju. W przypadku gdy konkretny 
sąd nie będzie wiedział, czy we właściwy sposób wdrożono przepisy UE lub nie będzie 
wiedział, jak interpretować określoną normę lub pojęcie w ramach tego prawodawstwa, może 
zwrócić się z prośbą o orzeczenie w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

Ponadto w 2006 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Włochom, ponieważ, w opinii Komisji, nie 
przeniosły one w pełni przepisów dyrektywy 2000/78/WE na grunt prawa krajowego. 
                                               
1 „Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier”, COM(2010)0636 final.
2 SEC(2010)1324.
3 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16).
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Zgodnie z dyrektywą pracodawca musi wprowadzić racjonalne zmiany uwzględniające 
potrzeby osób niepełnosprawnych, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do 
zatrudnienia i rozwój zawodowy. Prawo włoskie nie przewiduje takiego ogólnego obowiązku 
pracodawcy w odniesieniu do wszystkich osób niepełnosprawnych i wszystkich aspektów 
zatrudnienia. Na początku kwietnia 2011 r. Komisja zdecydowała się wszcząć postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przed  Trybunałem 
Sprawiedliwości.

Wnioski

Komisja uważa, że przedmiotowe kwestie należą do wyłącznych kompetencji poszczególnych 
państw członkowskich, w tym przypadku Włoch.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

E-maile wysłane przez składającego petycję do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 
Martina SCHULZA oraz do służb PE w marcu i czerwcu 2012 r. nie dodają żadnych 
istotnych informacji uzupełniających.

Skierowana do TSUE w kwietniu 2011 r. sprawa dotycząca niedokonania przez Włochy 
pełnej transpozycji dyrektywy 2000/78 nadal jest w toku1. Jeżeli Trybunał orzeknie, iż 
Włochy złamały prawo UE, zgodnie z Traktatami UE będą one musiały uzgodnić 
ustawodawstwo krajowe z dyrektywą.

Należy jednak mieć na uwadze, że dyrektywa 2000/78/WE nie może zaradzić opisanym przez 
składającego petycję nierównościom na rynku pracy. Zadanie to należy w pierwszej 
kolejności do państw członkowskich.

Po zbadaniu dodatkowych informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja może 
jedynie potwierdzić, że podejmowanie działań w kwestii podjętej przez składającego petycję 
należy do kompetencji poszczególnych państw członkowskich, w tym przypadku Włoch.

                                               
1 C-312/11.


