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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1514/2012 dėl neįgalių vaikų teisės į tinkamą gydymą, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis José Félix Del Río Rosendi, su 2 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai smerkia tai, kad Andalūzijos regiono vyriausybė ilgiau kaip metus 
nekompensavo neįgalių vaikų gydymo išlaidų per kelis savo viešuosius centrus, kuriuose 
gydomi tie vaikai. Peticijos pateikėjai pažymi, kad dėl tokios padėties jų vaikai, turintys 
funkcinių sutrikimų, nebegali gydytis ir yra pasmerkti atskirčiai nuo visuomenės. Peticijos 
pateikėjai mano, kad neįgalūs vaikai taip yra diskriminuojami ir pažeidžiamos jų teisės.
Peticijos pateikėjai dėl to kreipėsi į Andalūzijos Parlamentą, Andalūzijos ombudsmeną, 
Ispanijos nacionalinės neįgaliųjų reikalų tarybos specializuotą nuolatinį padalinį ir Ispanijos 
ombudsmeną, tačiau negavo jokios kompensacijos dėl savo padėties. Prie peticijos pridedami 
dokumentai, įrodantys jų pastangas gauti kompensaciją, ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos tekstas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Europos Komisija yra tvirtai įsipareigojusi saugoti ir skatinti pagrindines teises ir gerinti 
neįgaliųjų padėtį Europoje.
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnyje nurodyta, kad „Vaikai turi teisę 
į jų gerovei užtikrinti būtiną apsaugą ir globą. <...> Visuose valstybės ar privačių institucijų 
veiksmuose, susijusiuose su vaikais, pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko interesais“.
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Konkrečiau kalbant, ES pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnyje nurodoma, kad Sąjunga 
pripažįsta neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų 
nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime, 
ir jos paiso.

Tačiau ES pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad Chartijos 
nuostatos skirtos ES institucijoms ir valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina 
Sąjungos teisę. Jo 2 dalyje nurodoma, kad „Chartija neišplečia Sąjungos teisės taikymo srities 
už Sąjungos įgaliojimų ribų, nenustato Sąjungai naujų įgaliojimų ar užduočių <...>“.

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją (CRC) ratifikavo visos ES valstybės narės ir ji joms 
yra privaloma. Pagal 23 straipsnį dėl neįgalių vaikų teisių konvencijos „valstybės dalyvės 
pripažįsta nepilnaverčio vaiko teisę gauti ypatingą globą ir  rūpinasi, jei yra lėšų, kad 
turinčiam į tai teisę vaikui ar atsakantiems už jo globą asmenims būtų suteikta parama, kurios 
prašoma ir kuri atitinka vaiko būklę ir jo tėvų ar kitų vaiką prižiūrinčių asmenų padėtį“. Pagal 
23 straipsnio 3 dalį tokia parama „teikiama pagal galimybę nemokamai, atsižvelgiant į tėvų ar 
kitų jį prižiūrinčių asmenų finansinius išteklius <...>“.

ES nėra CRC dalyvė ir neturi kompetencijos stebėti, kaip valstybės narės įgyvendina 
konvenciją.  Kaip valstybės dalyvės įgyvendina CRC, stebi Vaiko teisių komitetas. Valstybės 
dalyvės yra įsipareigojusios kas penkerius metus reguliariai teikti komitetui ataskaitas apie tai, 
kaip įgyvendinamos vaiko teisės, įskaitant skirsnį dėl neįgalių vaikų. Komitetas išnagrinėja 
kiekvieną ataskaitą ir pateikdamas išvadas atkreipia valstybės dalyvės dėmesį į problemas ir 
rekomendacijas. Paskutinės tokios išvados, teikiamos Ispanijai, buvo priimtos 2010 m.1

Komitetas rekomendavo Ispanijai atsižvelgti į Komiteto bendrąją pastabą Nr. 9 (2006) dėl 
neįgalių vaikų teisių2.
Nors iš pradžių valstybės narės atsako už savo nacionalines socialinės apsaugos ir sveikatos 
apsaugos sistemas, pagal 2010 m. Komisijos priimtą 2010–2020 m. ES strategiją dėl 
negalios3, ES remia valstybes nares skatinant visų neįgalių asmenų socialinę įtrauktį pagal 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (JTNTK)4, kurios dalyve ES tapo 2011 m. 
sausio mėn.

ES turi laikytis JTNTK nuostatų savo kompetencijos srityse. Tik tuomet, kai valstybės narės 
įgyvendina Sąjungos teisės aktus, Komisija gali įvertinti, ar nacionalinės teisės aktas arba 
priemonė atitinka JTNTK nuostatas ir yra suderinami su ES pagrindinių teisių chartijoje 
įtvirtintomis teisėmis.

2000 m. lapkričio 27 d. Europos Sąjunga priėmė direktyvą 2000/78/EB, kurioje nustatomi 
kovos su diskriminacija dėl, inter alia, negalios užimtumo ir profesinėje srityje bendri 
pagrindai5. Tačiau pagal šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, direktyva „netaikoma bet kokios 
rūšies išmokoms, mokamoms pagal valstybines ar panašias sistemas, įskaitant valstybinio 
socialinio draudimo ar socialinės apsaugos sistemas“.

                                               
1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm.
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/407/02/PDF/G0740702.pdf?OpenElement.
3 COM(2010) 636 galutinis ir lydimasis 2010–2015 m. veiksmų sąrašas, SEC(2010)1324.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
5 OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
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2008 m. Komisija pateikė pasiūlymą1 išplėsti apsaugą nuo diskriminacijos ir užtikrinti ją ne 
tik užimtumo srityje, kaip numatoma Direktyva 2000/78/EB. Pagal naująją direktyvą lygybės 
principas būtų taikomas švietimui, galimybei gauti prekes ir paslaugas, taip pat socialinei 
apsaugai, įskaitant socialinį draudimą ir sveikatos priežiūros paslaugas. Tačiau šis pasiūlymas 
dar nepriimtas. Dėl jo vis dar derimasi su Taryba. Bet kuriuo atveju reikėtų pažymėti, kad net 
priėmus tokią Direktyvą, greičiausiai joje nebūtų numatomos sąlygos, pagal kurias skiriamos 
socialinės apsaugos išmokos.

Komisija ragina ES valstybes bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi, siekiant gerinti 
socialinių paslaugų kokybę, ir teikia finansinę paramą jų plėtrai ir modernizavimui 
(pavyzdžiui, iš Europos socialinio fondo). Ji taip pat palaiko plėtojamą politiką, kuria 
siekiama užtikrinti vienodas galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant 
neįgaliesiems skirtas kokybiškas sveikatos ir reabilitacijos paslaugas.

Svarbu pažymėti, kad Ispanija 2007 m. gruodžio 3 d. ratifikavo ir JTNTK, ir jos fakultatyvų 
protokolą. Kaip JTNTK valstybė dalyvė Ispanija turi laikytis įsipareigojimo saugoti ir ginti 
visas neįgaliųjų žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant teisę vienodomis sąlygomis 
naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, teisę į tinkamą gyvenimo lygį ir savarankišką 
gyvenimą bei integraciją į bendruomenę.

Tai, kaip šių įsipareigojimų laikomasi, JT neįgaliųjų teisių komitetas tikrina remdamasis 
valstybės dalyvės reguliariai teikiamomis ataskaitomis dėl JTNTK įgyvendinimo, kaip 
numatyta JTNTK 35 straipsnyje. Ispanija pateikė savo pradinę ataskaitą 2010 m. 
gegužės mėn.2

Neįgaliųjų teisių konvencijos komitetas ją svarstė savo 56-ajame ir 57-ajame posėdžiuose, 
kurie vyko 2011 m. rugsėjo 20 d., ir per 2011 m. rugsėjo 23 d. vykusį 62-ąjį posėdį priėmė 
išvadas. Be kitų išvadų, Neįgaliųjų teisių konvencijos komitetas rekomendavo Ispanijai 
sukurti koordinuotą viešąją politiką su pakankamai išteklių, kad būtų užtikrintos įtraukios 
galimybės pasinaudoti paramos priemonėmis, kurios apima informatyvias terapijos, 
reabilitacijos ir mokymo gyventi sergant paslaugas ir priežiūrą, susijusią su neįgalių vaikų 
sveikata, psichosocialiniais ir mokymosi poreikiais, ypač ankstyvoje vaikystėje3.

Pagal JT neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvų protokolą4 Neįgaliųjų teisių komitetas gali 
gauti ir svarstyti protokolo šalies jurisdikcijai priklausančių asmenų ar jų grupių arba jų vardu 
pateiktus pranešimus, kuriuose teigiama, kad šie asmenys tapo tos protokolo šalies padaryto 
JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų pažeidimo aukomis. Tokie pranešimai priimami ir 
nagrinėjami tik jeigu išnaudotos visos galimos valstybės teisinės gynimo priemonės.

Išvada

Peticijos pateikėjų iškeltas klausimas nepatenka į esamų ES teisės aktų taikymo sritį.“

                                               
1 COM(2008) 426 galutinis, 2008 7 2.
2 http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD.C.ESP.1_en.doc
3 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx


