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Комисия по петиции

31.8.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0180/2020, внесена от Енрике Гаучия Трухильо, с испанско 
гражданство, относно призив за равни социални обезщетения, 
независимо от степента на увреждане

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за въвеждане на законодателство, с помощта на 
което всички хора с функционални различия, независимо от степента на тяхното 
увреждане, да получават еднакви социални обезщетения, социални придобивки и 
социални помощи и субсидии за обществения транспорт.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 юли 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 31 август 2020 г.

Комисията отдава голямо значение на положението на хората с увреждания във всички 
държави – членки на ЕС. В съответствие с правомощията, предоставени му от 
Договорите за ЕС, ЕС приема необходимите мерки за тяхното включване в обществото 
и за пълно признаване на техните права. 

ЕС е ратифицирал Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН) в 
рамките на своята компетентност по отношение на въпросите, уредени от Конвенцията.  
Съгласно КПХУ на ООН страните по нея са длъжни да защитават правата на хората с 
увреждания. 
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Директива 2000/78/ЕО на Съвета1 за създаване на основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите забранява пряката и непряката дискриминация, също 
основана на увреждане, в областта на заетостта и професиите. Директивата обаче не 
разглежда социалното осигуряване и обезщетенията за инвалидност. 

Съгласно разделението на правомощията между ЕС и държавите членки действията на 
ЕС не засягат правото на държавите членки да определят основните принципи на своите 
системи за социална сигурност, включително обезщетенията за инвалидност. 
Следователно Комисията не разполага с правната компетентност да хармонизира 
социалноосигурителните обезщетения, социалните придобивки и обезщетения, 
критериите за признаване на инвалидност или субсидиите за обществения транспорт. 

Заключение

Комисията не е в състояние да предприеме последващи действия по въпроса, повдигнат 
от вносителя на петицията, тъй като изглежда, че въпросът, посочен в петицията, е 
свързан с националните правомощия. 

Испания обаче е страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и 
факултативния протокол към нея.  Ако вносителят на петицията счита, че едно или 
повече от неговите права съгласно тези инструменти са били нарушени или накърнени, 
той може да подаде жалба до Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, 
след като е изчерпал националните средства за правна защита.

1Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите, ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16–22.


