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Temats: Lūgumraksts Nr. 1003/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Francesco 
Previte, par vienotiem Eiropas tiesību aktiem attiecībā uz invaliditāti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina pieņemt Kopienas tiesību aktus, kas aizsargā personas ar 
garīgās veselības traucējumiem, lai atvieglotu sociālās grūtības un novērstu vardarbību un 
sliktu izturēšanos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Eiropas Savienībai kopš 2011. gada 22. janvāra ir pienākums ievērot ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk „ANO konvencija”) ciktāl tas attiecas uz tās 
kompetenci, kas noteikta ES līgumos. ANO konvencijā paredzēts, ka iesaistītās valstis 
aizsargā un nodrošina visas personu ar invaliditāti cilvēktiesības un pamatbrīvības. Saskaņā ar 
ANO konvenciju personas ar invaliditāti ir personas, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, 
intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt to 
pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un tā kā garīgās veselības traucējumi tiek atzīti par invaliditāti, 
cilvēki ar garīgās veselības traucējumiem tiek aizsargāti saskaņā ar ANO konvenciju un 
tādējādi arī ar ES tiesisko regulējumu, tomēr tikai ES kompetences ietvaros.
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ES tiesību akti arī paredz aizsardzību pret diskrimināciju invaliditātes dēļ nodarbinātības, 
profesijas vai profesionālās izglītības jomā1.

Lai gan Komisija īsteno politiku noteiktās jomās un veic pasākumus, lai uzlabotu personu ar 
invaliditāti situāciju Eiropas līmenī, par daudzām jomām, kas ir tieši saistītas ar personu ar 
invaliditāti ikdienas dzīvi, galvenokārt atbild valsts vai pašvaldības līmeņa iestādes.

Konkrētāk, veselības aizsardzības pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšana un 
sniegšana ir dalībvalstu atbildības jomā. ES politika palīdz aizsargāt un veicināt garīgo 
veselību, palielināt informētību par saistītajiem jautājumiem un izveidot Eiropas sistēmu 
sadarbībai un labas prakses izplatīšanai starp valdībām un nozarēm, kā arī politikas jomu, 
prakses un pētniecības saistīšanai.

ES stratēģijā invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam2 Komisija atzīst, ka joprojām pastāv 
daudzi šķēršļi, kas liedz personām ar invaliditāti pilnībā izmantot savas pamattiesības, tostarp 
tiesības piekļūt veselības aizsardzības pakalpojumiem un parastajai terapeitiskajai ārstēšanai, 
un ka tādēļ veselības aprūpē rodas nevienlīdzība, kas nav saistīta ar šo personu invaliditāti.

Tādēļ stratēģijā paredzēts sniegt atbalstu dalībvalstīm, lai tās nodrošinātu pieejamus, 
nediskriminējošus veselības aizsardzības pakalpojumus un iestādes, sniegtu adekvātus 
rehabilitācijas pakalpojumus, veicinātu pakalpojumus garīgās veselības jomā un izveidotu 
pakalpojumus savlaicīgas ārstēšanas un vajadzību izvērtēšanas jomā. Stratēģijas pielikumā3

sīki izklāstītajā pasākumu sarakstā 2010.–2015. gadam ietverta mūsdienīgu garīgās veselības 
aizsardzības pakalpojumu un ilgtermiņa aprūpes iestāžu veicināšana, izmantojot Eiropas 
paktu par garīgo veselību un labklājību4.

Invaliditātes statusa piešķiršana un attiecīgo pabalstu pārvaldība arī ir katras dalībvalsts valsts, 
reģionālo vai pašvaldības iestāžu atbildībā. Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un 
ar invaliditāti saistīto pabalstu pārnesamību nosaka regula5. Pārnesamie pabalsti neietver „no 
iemaksām neatkarīgus naudas pabalstus”, ko pēc saviem ieskatiem piešķir atbildīgās valsts, 
reģionālās vai pašvaldību iestādes. Pašreizējais ES tiesiskais regulējums neparedz prasību 
atzīt invaliditātes dokumentus, ko izsniegusi cita dalībvalsts vai cita reģionālā vai pašvaldības 
iestāde.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka attiecīgie jautājumi, proti, veselības aizsardzības pakalpojumu 
organizēšana un sniegšana cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem, nepastarpināti ietilpst 
attiecīgās dalībvalsts iestādes kompetencē.

                                               
1 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.).
2 „Atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem”, COM(2010) 636 galīgā redakcija, 8.–9. lpp.
3 SEC(2010)1324.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu.


