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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1273/2010 adresată de Lorenzo Torto, de cetățenie italiană, privind 
dreptul persoanelor cu dizabilități de a desfășura o activitate lucrativă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul amintește faptul că Strategia de la Lisabona pentru creștere și ocuparea forței de 
muncă, elaborată de UE, prevede creșterea nivelurilor de ocupare pentru persoanele cu 
dizabilități, în scopul promovării integrării active și participării lor sociale depline. Totuși, în 
Europa, nivelul șomajului în rândul persoanelor cu dizabilități este aproape dublu față de 
nivelul șomajului în alte situații.
Mai mult, petiționarul subliniază dificultatea de a pune în aplicare legea italiană privind 
încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități (Legea nr. 68/99), precum și dificultatea de a 
asigura respectarea acesteia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiția

Petiționarul amintește faptul că Strategia de la Lisabona pentru creștere și ocuparea forței de 
muncă, elaborată de UE, prevede creșterea nivelurilor de ocupare pentru persoanele cu 
dizabilități în scopul promovării integrării active și a participării lor sociale depline. Din 
nefericire, în Europa, nivelul șomajului în rândul persoanelor cu dizabilități este dublu față de 
nivelul șomajului în rândul persoanelor fără dizabilități.
Mai mult, petiționarul subliniază dificultatea de a asigura punerea în aplicare a legii italiene 



PE464.869v02-00 2/3 CM\911519RO.doc

RO

privind încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități (Legea nr. 68/99), precum și 
dificultatea de a asigura respectarea acesteia.

Petiționarul solicită intervenția Comisiei Europene pentru a remedia problemele menționate, 
pe care le întâmpină persoanele cu dizabilități.

Comentariile Comisiei

Uniunea Europeană a semnat recent Convenția Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități, care a devenit astfel o parte din ordinea juridică a UE, 
subliniind angajamentul comun al tuturor instituțiilor UE de a asigura respectarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilități în întreaga Uniune. Pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a 
Convenției în UE, Comisia tocmai a lansat Strategia UE pentru persoanele cu dizabilități 
2010-2020. 1

Comisia enumeră în anexa2 la comunicarea sa o serie de acțiuni concrete (de exemplu studii 
sau evaluări inter pares) pentru sprijinirea eforturilor statelor membre de a crește gradul de 
ocupare a forței de muncă în rândul persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu obiectivul 
Europa 2020 de ocupare a forței de muncă în proporție de 75%. Întrucât competența în 
domeniul ocupării forței de muncă revine în principal statelor membre, aceste acțiuni vizează 
sprijinirea și completarea acțiunilor naționale.

Clasificarea națională a tipurilor și nivelurilor de dizabilitate și toate drepturile la prestații 
respective țin de competența autorităților naționale, regionale sau locale din statele membre. 
Nu există nicio reglementare europeană cu caracter obligatoriu care ar trebui aplicată în 
această situație. Acordarea pensiilor naționale și a pensiilor de invaliditate și reglementările 
privind dreptul la acestea țin, de asemenea, de competența exclusivă a statelor membre 
respective. Mai mult, UE nu poate asigura aplicarea legislației naționale în acest domeniu.

Cadrul juridic al UE oferă protecție împotriva discriminării pe motiv de dizabilitate la 
ocuparea forței de muncă, la locul de muncă și în formarea profesională3. Dacă o persoană 
consideră că o decizie sau acțiune a autorităților naționale constituie o încălcare a drepturilor 
consacrate de legislația Uniunii, aceasta poate înainta cauza instanțelor din țara sa. Atunci 
când o instanță anume nu știe dacă punerea în aplicare a dreptului UE a fost corectă sau nu 
știe să interpreteze o anumită normă sau un anumit termen din această legislație, aceasta poate 
adresa Curții Europene de Justiție (CEJ) o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare.

Mai mult, în 2006, Comisia Europeană a inițiat împotriva Italiei o procedură de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, deoarece, din punctul de vedere al Comisiei, aceasta nu a transpus 
în totalitate Directiva 2000/78/CE. Conform directivei, un angajator trebuie să asigure 
amenajări corespunzătoare pentru persoanele cu dizabilități pentru a permite acestora să aibă 
acces la un loc de muncă și să avanseze la locul de muncă. Legislația italiană nu prevede o 
                                               
1 „Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, COM(2010) 636 final.
2 SEC(2010)1324.
3 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității 
de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, 2.12.2000, p. 16).
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astfel de datorie generală a angajatorului în legătură cu toate persoanele cu dizabilități și în 
ceea ce privește toate aspectele încadrării în muncă. La începutul lunii aprilie 2011, Comisia a 
decis să aducă această procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în fața Curții 
Europene de Justiție.

Concluzii

Comisia consideră că problemele abordate intră în mod exclusiv în sfera de competență a 
statului membru respectiv, în acest caz Italia.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 august 2012

E-mailurile trimise de către petiționar dlui Martin SHULZ, Președintele Parlamentului 
European, și administrației Parlamentului European, în martie și iunie 2012, nu oferă 
informații suplimentare relevante.

Cazul referitor la transpunerea incompletă de către Italia a Directivei 2000/78, care a fost 
adresat CJUE în aprilie 2011, este încă în curs de desfășurare1. În cazul în care se va dovedi 
că Italia a încălcat legislația UE, aceasta va avea obligația, în temeiul tratatelor UE, de a 
asigura conformitatea legislației naționale cu directiva.

Cu toate acestea, trebuie luat în considerare faptul că Directiva 2000/78/CE nu poate remedia 
inegalitățile structurale de pe piața muncii descrise de petiționar: acest fapt ține, în primul și în 
primul rând, de competența statelor membre.

După examinarea informațiilor suplimentare prezentate de petiționar, Comisia nu poate decât 
să repete că problemele prezentate de petiționar intră în mod exclusiv în sfera de competență a 
statului membru respectiv, în acest caz Italia.

                                               
1 C-312/11.


