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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0470/2020, adresată de Helen Portal, de cetățenie luxemburgheză, 
în numele „Inclusion Europe”, privind drepturile persoanelor cu handicap 
intelectual în criza provocată de COVID-19

1. Rezumatul petiției

Petiționara atrage atenția asupra situației persoanelor cu handicap intelectual și a familiilor 
acestora în Uniunea Europeană în timpul crizei și izolării legate de COVID-19. Petiționara 
afirmă că multe persoane nu au acces la tratamentele lor medicale sau la asistența personală 
obișnuită. Oamenii sunt izolați în așa-numitele „centre de îngrijire”, fără a putea primi vizite 
din partea membrilor familiei sau de a se întoarce să locuiască cu rudele lor. Pe de altă parte, 
unele structuri au fost închise, iar familiile sunt abandonate și nu știu cum să se ocupe de 
persoanele dragi cu handicap intelectual. Coronavirusul și izolarea scot în evidență segregarea 
și discriminarea actuală a persoanelor cu handicap intelectual, în special în ceea ce privește 
accesul la îngrijirea medicală. În ceea ce privește răspunsul imediat în domeniul sănătății, UE 
trebuie să se asigure că el respectă atât Carta drepturilor fundamentale a UE, cât și Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Petiționara solicită ca serviciile legate de 
handicap să fie considerate prioritare și să fie printre primele deschise la „ieșirea din izolare”. 
În plus, vor fi necesare măsuri financiare post-coronavirus nu numai pentru ca persoanele cu 
handicap intelectual și familiilor lor să beneficieze de ele, dar și pentru a se adresa mai întâi 
acestora.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Epidemia de COVID-19 reprezintă o provocare fără precedent pentru Uniune și statele sale 
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membre. Comisia acordă o mare importanță situației persoanelor cu handicap din toate statele 
membre și este conștientă de impactul disproporționat al pandemiei asupra acestora. Aceasta 
include, de asemenea, persoanele cu handicap intelectual, deoarece ele se confruntă cu 
obstacole suplimentare, în special în ceea ce privește accesul la îngrijire medicală și la 
informații.

Toate statele membre au ratificat Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap. Ele sunt obligate să protejeze drepturile acestor persoane, inclusiv 
accesul la îngrijire medicală și socială și să informeze direct Comitetul Națiunilor Unite pentru 
drepturile persoanelor cu handicap cu privire la punerea în aplicare a Convenției.

În cadrul repartizării competențelor între UE și statele membre, statele membre au 
responsabilitatea generală pentru protecția socială și furnizarea de servicii, cum ar fi tratamente 
medicale și asistența personală. UE sprijină și completează activitățile acestora. 

O modalitate de a sprijini statele membre o constituie fondurile UE. Recent adoptatele Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII)1 și pachetul CRII Plus2 introduc un set de 
măsuri menite să mobilizeze sprijinul pentru combaterea impactului COVID-19 prin 
introducerea unei flexibilități extraordinare pentru a permite statelor membre să mobilizeze la 
maximum întregul sprijin neutilizat din fondurile structurale și de investiții europene, inclusiv 
din Fondul social european. Aceste resurse oferă sprijin pentru acțiunile întreprinse de statele 
membre pentru a contribui la întărirea sistemelor de sănătate și de îngrijire pe termen lung în 
întreaga UE.

De asemenea, Comisia se întâlnește periodic cu miniștrii sănătății din UE pentru a face schimb 
de informații și a găsi soluții comune pentru a reduce presiunea asupra sistemelor de sănătate 
și sociale.

Comisarii Dalli, Schmit și Kyriakides au evidențiat3 importanța accesibilității informațiilor 
legate de pandemia de COVID-19, indiferent dacă este vorba de situația actuală sau de serviciile 
de îngrijire a persoanei și serviciile disponibile „inclusiv prin intermediul unui format accesibil 
și ușor de citit, prin intermediul interpretării în limbajul prin semne și al subtitrării pe ecran”. 
Comisarii au încurajat statele membre să facă și anunțurile publice accesibile. De asemenea, s-a 
afirmat că nu ar trebui să se reducă prioritatea acordată îngrijirii medicale din cauza 
handicapului și că asigurarea continuității serviciilor sociale și personale ar trebui să fie o 
prioritate.

Comisia sprijină, de asemenea, organizațiile-umbrelă ale UE, cum ar fi Mental Health Europe 
sau Inclusion Europe, aceasta din urmă reprezentând persoanele cu handicap intelectual. 

1https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-
fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
2https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-
initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
3 Scrisoarea comisarilor Dalli, Schmit și Kyriakides adresată miniștrilor responsabili de persoanele cu handicap 
din statele membre; 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources


CM\1222311RO.docx 3/3 PE662.067v02-00

RO

Comisia salută acțiunile lor legate de COVID-19 în sprijinul membrilor lor. De asemenea, 
Comisia a comunicat autorităților statelor membre recomandările primite de mișcarea 
persoanelor cu handicap cu privire la răspunsul la COVID-19.

Între Uniunea Europeană și organizațiile persoanelor cu handicap are loc un dialog periodic și 
deschis. De exemplu, la 29 aprilie 2020 a avut loc o reuniune la nivel înalt privind impactul 
epidemiei asupra serviciilor sociale. La ea au participat Comisia (reprezentată de 
vicepreședintele pentru democrație și demografie, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi 
sociale, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară și comisarul pentru egalitate) și 
organizațiile-umbrelă din UE. La eveniment au mai participat furnizorii de servicii pentru 
persoanele cu handicap și Forumul european al persoanelor cu handicap.

Un alt exemplu al acestui dialog este reuniunea intergrupului pentru persoanele cu handicap4, 
în cadrul căreia comisarul pentru egalitate, membrii intergrupului pentru persoanele cu 
handicap și reprezentanții organizațiilor pentru persoanele cu handicap au discutat aceste 
chestiuni. 

Concluzie

Comisia va ține seama în continuare de situația persoanelor cu handicap în răspunsurile sale la 
COVID-19, inclusiv în ceea ce privește răspunsurile sale financiare. De asemenea, Comisia își 
reafirmă angajamentul de a continua punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap. 

În cazul în care petiționara consideră că îi sunt încălcate drepturile fundamentale ce decurg din 
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, ea poate contacta 
mecanismele independente5, care sunt responsabile de promovarea, protejarea și monitorizarea 
punerii în aplicare a convenției în statul membru în cauză.

4 „Impactul epidemiei de COVID-19 asupra persoanelor cu handicap” - 30 aprilie 2020.
5 Centre Pour l’égalité de traitement - 65, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, Tel. +352 28 37 36 35


