
CM\1215580RO.docx PE658.944v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru petiții

12.10.2020

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0053/2020, adresată de Eduardo Prieto Garaita, de cetățenie 
spaniolă, privind discriminarea împotriva persoanelor cu handicap de către 
Universitatea din Țara Bascilor

1. Rezumatul petiției

Fiul petiționarului prezintă un handicap de 77 %, care îi afectează mobilitatea și îl obligă să 
folosească un scaun cu rotile. Fiul său a studiat pentru a obține o diplomă de licență în 
marketing la Școala de Economie și Afaceri din cadrul Universității din Țara Bascilor, pentru 
care a beneficiat de un transport corespunzător de la locuința sa spre universitate. Acest 
transport a fost subvenționat în parte de departamentul pentru educație al guvernului din Țara 
Bascilor. Odată încheiat acest program de învățământ, fiul petiționarului a decis să studieze 
pentru o altă diplomă de licență în administrarea afacerilor și management. Petiționarul 
reclamă faptul că departamentul de educație al guvernului din Țara Bascilor refuză să 
subvenționeze transportul fiului său, susținând că, după obținerea unei diplome de licență, fiul 
său ar trebui să studieze pentru a obține o diplomă de master. Petiționarul consideră că nu este 
corect să i se refuze transportul fiului său pe motiv că acesta dorește să studieze pentru a 
obține o diplomă de licență, mai degrabă decât un master, deoarece diploma de master este 
mai costisitoare, și nu există reguli scrise care prevăd că după absolvirea unei diplome de 
licență absolvenții trebuie să studieze apoi pentru a obține o diplomă de master. Petiționarul 
subliniază, de asemenea, că anexa II la Monitorul Oficial al Țării Bascilor (joi, 11 iulie 2019, 
nr. 131) privind ajutorul pentru suportarea costurilor de transport ale studenților cu probleme 
specifice de mobilitate are drept consecință efectivă o discriminare inversă sau pozitivă și 
consideră că reglementările ar trebui modificate. Petiționarul solicită, de asemenea, găsirea 
unei soluții pentru fiul său până când reglementările pertinente vor fi modificate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
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[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Comisia acordă o importanță deosebită situației persoanelor cu handicap în toate statele 
membre. 

În ceea ce privește discriminarea invocată de petiționar, ar trebui subliniat faptul că Directiva 
2000/78/CE1 interzice discriminarea bazată pe o serie de criterii enumerate în mod exhaustiv, 
inclusiv handicapul, cu scopul de a pune în aplicare în statele membre principiul egalității de 
tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. Directiva se 
aplică, în special, în limitele competențelor conferite Uniunii Europene, tuturor persoanelor în 
ceea ce privește accesul la toate tipurile și la toate nivelurile de orientare profesională, formare 
profesională, formare profesională avansată și recalificare [articolul 3 alineatul (1) litera (b)]. 
Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, studiile universitare sunt 
considerate, în principiu, formare profesională2.

Directiva nu impune statelor membre să ia măsuri de acțiune pozitivă, ci doar permite acestora 
să adopte astfel de măsuri (articolul 7 din directivă). Statele membre care aleg să beneficieze 
de această dispoziție pot să reglementeze, atât timp cât respectă cerințele dreptului UE, 
modalitățile concrete de aplicare a măsurilor naționale care vizează promovarea includerii 
persoanelor cu handicap, inclusiv în ceea ce privește condițiile de eligibilitate a acestora.

În cazul de față, se pare că alocația pentru fiul petiționarului, care este o persoană cu handicap, 
a fost refuzată pe motiv că acesta dorește să studieze pentru a obține o a doua diplomă de licență, 
în loc de o diplomă de master.

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, nu există probe care să sugereze că în cazul de față 
există vreo discriminare interzisă. Statele membre dispun de o marjă de apreciere în ceea ce 
privește condițiile de eligibilitate a prestațiilor pentru persoanele cu handicap și, în consecință, 
pot stabili ca o condiție nivelul diplomei (de formare profesională) vizate.

De asemenea, ar trebui remarcat faptul că Convenția Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap (CRPD), ratificată de Spania în 2012, conține prevederi referitoare la 
un nivel de trai adecvat (inclusiv o formare adecvată) și la protecție socială (articolul 28), iar 
articolul 5 privind egalitatea și nediscriminarea indică faptul că măsurile specifice care sunt 
necesare pentru accelerarea sau realizarea egalității de facto a persoanelor cu handicap nu sunt 
considerate discriminare în termenii prezentei convenții. Deoarece Spania nu numai că a 
ratificat CRPD, ci și Protocolul opțional la aceasta, o persoană sau un grup de persoane care 
pretind că sunt victime ale unei încălcări a prevederilor Convenției de către statul membru 
respectiv, pot, în anumite condiții, să trimită plângeri Comitetului CRPD al ONU. Aceste 
condiții includ, în special, epuizarea tuturor căilor de atac interne disponibile.

Concluzie

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.
2 A se vedea, de exemplu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A61983CJ0293, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0024 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A61983CJ0293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0024
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Nu există nicio dovadă că în cazul de față există vreo discriminare interzisă.

Prin urmare, Comisia nu poate interveni, deoarece nu are nicio competență în acest caz. 
Petiționarul poate să își susțină cauza la nivel național, respectiv internațional.


