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Subiect: Petiția nr. 0180/2020, adresată de Enrique Gauchia Trujillo, de cetățenie 
spaniolă, prin care se solicită acordarea de prestații sociale egale, indiferent 
de gradul de invaliditate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită introducerea unei legi prin care să se asigure că toate persoanele cu 
dizabilități funcționale, indiferent de gradul lor de invaliditate, beneficiază de aceleași 
prestații de securitate socială, măsuri sociale de sprijin și indemnizații pentru transportul 
public.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 august 2020

Comisia acordă o importanță deosebită situației persoanelor cu dizabilități în toate statele 
membre ale UE. În conformitate cu competențele care îi sunt conferite de tratatele UE, Uniunea 
Europeană adoptă măsurile necesare pentru a integra aceste persoane în societate și a le 
recunoaște pe deplin drepturile.

UE a ratificat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap 
(UNCRPD), în limitele competențelor sale cu privire la aspectele reglementate de convenție. În 
temeiul UNCRPD, părțile la aceasta sunt obligate să protejeze drepturile persoanelor cu 
handicap.
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Directiva 2000/78/CE1 a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de 
tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, interzice 
discriminarea directă și indirectă, inclusiv pe motive de handicap, în domeniul încadrării în 
muncă și al ocupării forței de muncă. Cu toate acestea, directiva nu se ocupă de prestațiile de 
securitate sociale și de invaliditate.

Conform repartizării competențelor între UE și statele membre, nicio acțiune la nivelul UE nu 
afectează dreptul statelor membre de a defini principiile fundamentale ale sistemelor lor de 
securitate socială, inclusiv prestațiile de invaliditate. În consecință, Comisia nu deține 
competența juridică de a armoniza prestațiile de securitate socială, măsurile sociale de sprijin, 
criteriile de recunoaștere a handicapului sau indemnizațiile pentru transportul public.

Concluzie

Comisia nu este în măsură să continue examinarea chestiunii semnalate de petiționar, deoarece 
se pare că problema la care se face referire în petiție ține de competențele naționale.

Cu toate acestea, Spania este parte la UNCRPD și la protocolul opțional la aceasta. În cazul în 
care consideră că unul sau mai multe dintre drepturile sale în temeiul instrumentelor respective 
au fost lezate sau încălcate, petiționarul poate depune o plângere la UNCRPD după ce a epuizat 
căile de atac naționale.

1 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, pp. 16-22.


