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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo priimti Bendrijos teisės aktus, skirtus psichinę negalią turintiems 
žmonėms, kad būtų sumažinti jų socialiniai sunkumai ir išvengta piktnaudžiavimo ir smurto.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Nuo 2011 m. sausio 22 d. ES turi laikytis Jungtinių Tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisių 
(toliau – JT konvencija) kompetencijos, nustatytos ES sutartyse, ribose. JT konvencijoje 
reikalaujama, kad jos šalys užtikrintų ir saugotų visas neįgaliųjų žmogaus teises ir pagrindines 
laisves. Pagal JT konvenciją prie neįgaliųjų priskiriami asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, 
psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie kartu su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti šiems 
asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime tokiomis pat kaip ir 
kitų asmenų sąlygomis. 

Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta pirmiau, ir tiek, kiek psichikos negalia pripažįstama kaip 
negalia, psichikos sveikatos problemų turintys asmenys yra ginami pagal JT Konvenciją, taigi 
ir pagal ES teisinę sistemą, tačiau tik ES kompetencijos ribose.
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„ES teisėje sistemoje įtvirtinta apsauga nuo diskriminacijos dėl negalios užimtumo, 
profesinėje ir profesinio mokymo srityse1. 

Kadangi Komisija vykdo tam tikrą politiką ir imasi veiksmų siekdama pagerinti neįgaliųjų 
padėtį Europos lygmeniu, daugelio sričių pagrindinė kompetencija, susijusi su neįgaliųjų 
kasdieniu gyvenimu, tenka valdžios institucijoms nacionaliniu arba vietos valdžios lygmeniu. 

Visų pirma sveikatos paslaugų organizavimas ir teikimas bei medicininė priežiūra daugiausia 
yra valstybių narių užduotis. ES politika padeda saugoti ir užtikrinti psichikos sveikatą, gerinti 
informavimą susijusiais klausimais ir sukurti Europos sistemą, pagal kurią vyriausybės ir 
sektoriai bendradarbiautų ir dalytųsi gerąja patirtimi, taip pat būtų siejamos politikos sritys, 
praktika ir moksliniai tyrimai.

2010–2020 m. ES strategijoje dėl negalios2 Komisija pripažįsta, kad tebėra kliūčių, kurios 
trukdo neįgaliesiems visiškai vykdyti savo pagrindines teises, įskaitant teisę gauti sveikatos 
paslaugas ir kasdienį medicininį gydymą, o dėl to galima sveikatos nelygybė, nesusijusi su 
negalia. 

Todėl strategijoje remiamos valstybės narės, kuriose, laikantis nediskriminavimo principo, 
teikiamos prieinamos sveikatos paslaugos ir įrenginiai; teikiamos atitinkamos reabilitacijos 
paslaugos; užtikrinamos psichikos sveikatos paslaugos ir ankstyvos pagalbos bei poreikių 
įvertinimo paslaugų kūrimas. Į strategijos priede3 išvardytų 2010–2015 m. veiksmų sąrašą 
įtrauktas naujausių psichikos sveikatos paslaugų ir ilgalaikės priežiūros priemonių 
užtikrinimas vykdant dabartinį Europos psichinės sveikatos ir gerovės paktą4.

Be to, negalios statuso suteikimas ir susijusių pašalpų valdymas yra atskirų valstybių narių 
regiono ir vietos valdžios institucijų kompetencijos klausimas. Socialinių sistemų 
koordinavimas ir galimybė perleisti su negalia susijusias pašalpas pateikiami reglamente5. 
Prie perleidžiamų išmokų nepriskiriamos vadinamosios neįmokinės išmokos, kurias savo 
nuožiūra teikia atsakingos nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos. Pagal 
galiojančią ES teisinę sistemą nereikalaujama pripažinti kitos valstybės narės ar kitos 
regioninės ar vietos valdžios institucijos išduotų negalios dokumentų.

Išvados

Komisija mano, kad nagrinėjami klausimai, būtent sveikatos paslaugų organizavimas ir 
teikimas žmonėms su psichikos negalia, yra tiesioginė atitinkamos valstybės narės valdžios 
institucijos kompetencija.“ 

                                               
1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16).
2 „Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“, COM(2010) 636 galutinis, p 8–9.
3 SEC(2010) 1324.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf.
5 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo.


