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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0053/2020, внесена от Едуардо Прието Гараита, с испанско 
гражданство, относно дискриминация срещу хората с увреждания от 
страна на Университета на Страната на баските

1. Резюме на петицията

Синът на вносителя на петицията е със 77% инвалидност, което означава, че 
мобилността му е засегната и че използва инвалидна количка. Синът му следвал 
маркетинг във Факултета по икономика и бизнес в Университета на Страната на 
баските, за което му е бил осигурен подходящ транспорт до университета от дома му. 
Този транспорт е бил частично субсидиран от департамента за образование на 
правителството на Страната на баските. След като приключил следването си, синът на 
вносителя на петицията решил да придобие друга образователна степен по бизнес 
администрация и управление. Вносителят на петицията се оплаква, че департаментът за 
образование на правителството на Страната на баските отказва да субсидира 
транспорта на сина му, като твърди, че след като е завършил бакалавърската си степен 
синът му сега би трябвало да следва за придобиване на магистърска степен. Вносителят 
на петицията не счита, че е справедливо синът му да бъде лишен от транспорт на 
основание, че иска да следва за придобиване на бакалавърска, а не на магистърска 
степен, тъй като магистърската степен е по-скъпа и няма писмени правила, съгласно 
които след дипломирането си с бакалавърска степен хората трябва да започнат да 
следват за магистърска степен. Вносителят на петицията също така посочва, че 
приложение II към Официалния вестник на Страната на баските (четвъртък, 11 юли 
2019 г., № 131) относно помощта за покриване на транспортните разходи на студентите 
със специфични проблеми с мобилността действително води до обратна или 
положителна дискриминация, и счита, че правилата трябва да бъдат променени. 
Вносителят на петицията призовава също така да се намери решение за сина му докато 
съответните правила бъдат променени.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Комисията отдава голямо значение на положението на лицата с увреждания във всички 
държави членки. 

По отношение на твърденията на вносителя на петицията за дискриминация следва да се 
подчертае, че Директива 2000/78/ЕО на Съвета1 забранява дискриминацията въз основа 
на редица изчерпателно изброени признака, включително увреждане, с оглед 
прилагането в държавите членки на принципа на равно третиране в областта на заетостта 
и професиите. По-специално, тази директива се прилага, в границите на сферите на 
компетентност, предоставени на Европейския съюз, към всички лица във връзка с 
достъпа до всички видове и до всички нива на професионална ориентация, 
професионална квалификация, висше професионално обучение и преквалификация 
(член 3, параграф 1, буква б). Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз 
университетското обучение по принцип се счита за професионално обучение2.

Директивата не налага на държавите членки да предприемат мерки за позитивни 
действия, а само им дава възможност да приемат такива мерки (член 7 от директивата). 
Държавите членки, които решат да се възползват от тази разпоредба, могат, при условие 
че спазват изискванията на правото на ЕС, да регламентират конкретните условия на 
националните мерки, насочени към насърчаване на интеграцията на лицата с 
увреждания, включително по отношение на условията за тяхната допустимост.

В настоящия случай помощта за сина на вносителя на петицията, който е лице с 
увреждания, изглежда е била отказана на основание, че последният желае да следва втора 
бакалавърска степен вместо магистърска степен.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, няма данни, 
които да сочат, че в настоящия случай е налице забранена дискриминация. Държавите 
членки разполагат със свобода на преценка по отношение на условията за получаване на 
обезщетения за лица с увреждания и следователно могат да определят като условие 
степента на професионално обучение, което трябва да бъде получено.

Следва също така да се отбележи, че Конвенцията на Организацията на обединените 
нации за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), ратифицирана от Испания 
през 2012 г., съдържа разпоредби за подходящ жизнен стандарт (включително 
подходящо обучение) и социална закрила (член 28), а в член 5 относно равенството и 
забраната на дискриминация се посочва, че конкретни мерки, които са необходими за 
ускоряване или постигане на фактическо равенство на хората с увреждания, не се считат 
за дискриминация по смисъла на конвенцията. Тъй като Испания е ратифицирала не само 

1 Директива 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.
2вж. напр.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61983CJ0293,https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0024 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61983CJ0293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61986CJ0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61986CJ0024
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Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, но и факултативния протокол 
към нея, физическо лице или група лица, които считат, че са жертви на нарушение на 
разпоредбите на Конвенцията от тази държава членка, при определени условия могат да 
изпращат жалби до КПХУ на ООН. Тези условия включват по-специално изчерпването 
на всички налични национални средства за правна защита.

Заключение

Няма данни за наличието на забранена дискриминация в представения случай.

Следователно Комисията не може да се намеси, тъй като не е компетентна по този 
случай. Вносителят на петицията може да представи своя случай по целесъобразност на 
национално и международно равнище.


