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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0294/2020, adresată de I.E., de cetățenie letonă, privind plățile 
insuficiente pentru asigurări sociale acordate persoanelor cu invaliditate din 
Letonia

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că persoanele cu invaliditate de gradul II nu primesc un venit suficient prin 
sistemul de asigurări sociale din Letonia. Ea menționează o sumă de 160 EUR pe lună. 
Petiționara susține că acest venit nu îi permite să cumpere alimente și nici să plătească 
cheltuielile de încălzire ale locuinței. Ea se referă la posibile niveluri mai ridicate de protecție 
socială în alte state membre și se întreabă cum pot să supraviețuiască persoanele cu 
invaliditate din Letonia cu un venit atât de mic. Ea precizează, de asemenea, că situația sa 
financiară nu îi permite să conteste niciun fel de decizii în fața unei instanțe.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 decembrie 2020

În cadrul repartizării competențelor între UE și statele membre, acestea își păstrează competența 
de a defini principiile fundamentale ale sistemelor lor de securitate socială, inclusiv 
disponibilitatea și sumele prevăzute pentru prestațiile de invaliditate [a se vedea articolul 153 
alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)].

În consecință, în temeiul tratatelor, elaborarea sistemelor de protecție socială, inclusiv a 
mecanismelor de sprijin pentru venit, este responsabilitatea statelor membre. Ea include 
recunoașterea statutului de persoană cu invaliditate și stabilirea drepturilor financiare aferente. 
Prin urmare, nivelul prestației la care face referire petiționara este stabilit la nivel național.
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Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat de Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie în 2017, cuprinde mai multe principii care stabilesc drepturile în materie de protecție 
socială. Mai precis, în conformitate cu principiul 17, persoanele cu invaliditate au dreptul la un 
sprijin pentru venit care să le asigure o viață demnă. Deși nu este obligatoriu din punct de vedere 
juridic, pilonul servește drept punct de reper pentru convergența socială ascendentă.

În contextul semestrului european, Comisia urmărește îndeaproape situația socială și evoluțiile 
politicilor sociale din statele membre. 

În 2019, pe baza propunerii Comisiei1, Consiliul a recomandat Letoniei să ia măsuri pentru a 
aborda excluderea socială, îndeosebi prin îmbunătățirea caracterului adecvat al prestațiilor de 
venit minim, al pensiilor minime pentru limită de vârstă și al sprijinului pentru venit pentru 
persoanele cu invaliditate.

În august 2019, guvernul leton a aprobat un plan de îmbunătățire a sistemului de sprijin pentru 
venitul minim. Prin urmare, începând cu 1 ianuarie 2020, prestația națională de securitate 
socială, care servește drept bază pentru calcularea prestațiilor de invaliditate, a fost majorată de 
la 64 EUR la 80 EUR pe lună. Cu toate acestea, suma se situează în continuare sub pragul 
sărăciei (409 EUR pe lună în 2018). 

Analiza detaliată a situației și progresele înregistrate în ceea ce privește recomandările specifice 
fiecărei țări pot fi găsite în raportul de țară2.

Dacă petiționara solicită sprijin material imediat, Fondul de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane (FEAD) oferă alimente și asistență materială de bază celor mai 
defavorizate persoane din Letonia. Întrucât venitul lunar al petiționarei nu depășește pragul de 
242 EUR stabilit lunar de guvernul leton pe persoană, aceasta poate primi pachete cu alimente, 
precum și produse de igienă și de uz casnic în mod regulat În Riga există mai multe puncte de 
distribuție. 

În cazul în care petiționara consideră că drepturile sale cetățenești sunt încălcate, ea ar putea 
lua în considerare să solicite asistență juridic din partea Ombudsmanului leton (Baznīcas iela 
25, Riga, LV-1010). Ombudsmanul acționează pentru a proteja drepturile și interesele juridice 
ale unei persoane în situațiile în care autoritățile de stat și municipale au încălcat drepturile 
omului definite în Constituție și în documentele internaționale privind drepturile omului. 
Persoanele pot adresa Ombudsmanului o plângere sau o cerere privind toate aspectele 
menționate mai sus și pot solicita să se împiedice încălcarea drepturilor. 

În 2020, cinci cauze au ajuns în fața Curții Constituționale a Letoniei cu privire la standardele 
scăzute de protecție socială și la nerespectarea Constituției letone. Cauzele au fost inițiate de 
Ombudsmanul leton și de Curtea Supremă. La 9 iulie 2020, Curtea Constituțională a pronunțat 
hotărârea în cauza nr. 2019-27-03 privind conformitatea reglementărilor referitoare la valoarea 
prestației de stat în materie de securitate socială. Instanța a hotărât că valoarea prestației de stat 
de securitate socială, care servește drept bază pentru calcularea prestațiilor de invaliditate, în 
cuantum de 80 EUR pe lună pentru șomerii cu invaliditate, este incompatibilă cu Constituția, 

1 Recomandare specifică fiecărei țări - Letonia 2019 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0514&from=EN)
2 Semestrul european 2020: Raport de țară - Letonia: îndeosebi paginile 6, 14, 31, 32; (
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584543810241&uri=CELEX%3A52020SC0513)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0514&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0514&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584543810241&uri=CELEX:52020SC0513
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deoarece este prea scăzută pentru a asigura o viață demnă. Ea trebuie revizuită până la 1 ianuarie 
2021. 

În plus, în septembrie, Letonia a ratificat Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap 
(UNCRPD) și protocolul adițional la aceasta. În calitate de parte la convenție, Letonia este 
obligată să protejeze drepturile persoanelor cu invaliditate în conformitate cu dispozițiile 
acesteia. Monitorizarea punerii în aplicare a convenției intră în responsabilitatea Comitetului 
ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap. Persoanele care consideră că drepturile lor în 
temeiul UNCRPD sunt încălcate în țara lor pot depune o plângere la Comitetul ONU pentru 
drepturile persoanelor cu handicap după epuizarea căilor de atac naționale. Ministerul 
Afacerilor Sociale din Letonia este direct responsabil de politica privind persoanele cu 
invaliditate în domeniul protecției sociale și, în același timp, este responsabil de monitorizarea 
punerii în aplicare și a dezvoltării politicii privind egalitatea de șanse pentru persoanele cu 
invaliditate în Letonia în general; ca atare, acest minister este punctul focal oficial pentru 
chestiunile legate de punerea în aplicare a convenției. 

Concluzii

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

În 2019, pe baza propunerii Comisiei, Consiliul a recomandat Letoniei să ia măsuri pentru a 
combate  excluderea socială, îndeosebi prin îmbunătățirea caracterului adecvat al prestațiilor de 
venit minim, al pensiilor minime pentru limită de vârstă și al sprijinului pentru venit pentru 
persoanele cu invaliditate. Comisia a observat că, după 2019, Letonia a majorat prestațiile de 
asigurări sociale de stat, care servesc drept bază pentru calcularea prestațiilor de invaliditate. 
Cu toate acestea, suma se situează în continuare sub pragul sărăciei.

În cazul în care petiționara solicită asistență imediată, ea s-ar putea informa cu privire la 
sprijinul material oferit prin Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 
(FEAD).

Petiționara ar putea, de asemenea, să se informeze cu privire la sprijinul juridic oferit de 
Ombudsmanul leton și la recenta hotărâre a Curții Constituționale.

În plus, Letonia este parte la UNCRPD și la protocolul opțional la aceasta. În cazul în care 
petiționara consideră că unul sau mai multe dintre drepturile sale în temeiul acestor 
instrumente au fost încălcate, ea poate depune o plângere la Comitetul ONU pentru drepturile 
persoanelor cu handicap după epuizarea căilor de atac naționale. 


