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Zadeva: Skrbništvo za osebe z motnjami v duševnem razvoju 

V EU živi okoli 80 milijonov invalidov. Številni izmed teh, zlasti tisti z motnjami v duševnem ali 
psihosocialnem razvoju, niso ali so le delno poslovno sposobni, posledično pa so prikrajšani za 
pravico do samostojnega življenja in odločanja o svojem življenju. V takem primeru evropski državljani 
ne morejo odločiti, kje in s kom bi radi živeli, nimajo pravice voliti ali biti voljeni (vključno z evropskimi 
volitvami), ne morejo skleniti zakonske zveze in ne morejo podpisati pogodbe o zaposlitvi. Konvencija 
OZN o pravicah invalidov, ki so jo ratificirale tako EU kot tudi skoraj vse njene države članice, 
spodbuja pristop, ki temelji na človekovih pravicah in priznava, da imajo vsi invalidi pravice ter bi 
morali imeti tako poslovno sposobnost, ki je enaka poslovni sposobnosti drugih oseb. Tak pristop do 
invalidnosti ima resne posledice za zakonodajo o poslovni sposobnosti in zahteva premik s pristopa, 
ko se druge osebe pooblastijo, da sprejemajo odločitve v imenu invalidov (kar imenujemo tudi 
nadomestno odločanje), na pristop, ko se osebam pomaga, da same sprejemajo odločitve (kar 
imenujemo tudi podprto odločanje). Čeprav so skoraj vse države EU ratificirale Konvencijo OZN o 
pravicah invalidov, zakonodaja vseh držav članic še vedno odreka poslovno sposobnost na podlagi 
invalidnosti, kar je diskriminatorno. Kljub temu pa obstajajo učinkoviti modeli podprtega odločanja in bi 
jih bilo treba dodatno razviti, da bi zagotavljali ustrezno podporo in s tem vsem ljudem omogočali, da 
odločajo in popolnoma uživajo svoje pravice kot vsi evropski državljani. Odbor OZN za pravice 
invalidov je leta 2015 opravil pregled prizadevanj EU na tem področju. V skladu s poročilom Komisije o 
napredku v zvezi z evropsko strategijo o invalidnosti pa je bilo na področju poslovne sposobnosti in 
pravic EU zelo malo napredka. 

Kako bi se dalo izboljšati vlogo institucij EU ob upoštevanju omejenosti njihovih pristojnosti na tem 
področju, da bi se bolj dejavno spodbujale države članice, naj spremenijo zakonodajo o poslovni 
sposobnosti? Kakšne ukrepe lahko sprejme EU, da bi zagotovila, da bi lahko osebe, ki jim je odvzeta 
poslovna sposobnost, izvrševale svoje pravice po evropskem pravu v največji možni meri, vključno z 
volilno pravico na prihodnjih volitvah v Evropski parlament? 
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