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Teema: Petitsioon nr 2582/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Albano De 
Alonso Paz puuetega laste väidetava diskrimineerimise kohta Hispaania 
ametiasutuste poolt

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja annab edasi loo, kinnitades seda üksikasjalike faktiliste andmetega, mis 
juhtus tema kaksikutest lastega, kes mõlemad registreeriti riiklikku lasteaeda oma kodulinnas 
San Cristobal de La Lagunas. Kui selgusid taotluste etapi tulemused, said vanemad oma 
kurvastuseks teada, et vastu oli võetud ainult üks kaksikutest, teisele oli ära öeldud. Selle 
aluseks olnud selgitus (mille tõlge põhineb petitsiooni esitaja interneti teel esitatud algsel 
tekstil) on järgmine: „[poisi] puude raskusaste ei ole kooskõlas lasteaia varustuse, 
inimressursi ega hariduskavaga”. Seega palub petitsiooni esitaja, et Euroopa Parlament uuriks 
seda küsimust, võttes aluseks Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 20, 21, 24 ja 26. 

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 5. novembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Euroopa Komisjon on täielikult pühendunud põhiõiguste kaitsele ja edendamisele ning 
puuetega inimeste olukorra parandamisele Euroopas.

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 5 võib liit tegutseda vaid talle aluslepingutega antud 
pädevuse piires. Mis puudutab haridusvaldkonda, on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
165 sätestatud, et Euroopa Liit aitab kaasa kvaliteetse hariduse arendamisele, soodustades 



PE551.835v01-00 2/3 CM\1053002ET.doc

ET

koostööd liikmesriikide vahel ning vajaduse korral toetades ja täiendades nende tegevust, 
samal ajal täiel määral respekteerides liikmesriikide vastutust õpetuse sisu ja 
haridussüsteemide korralduse eest. 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 24 on sätestatud, et „[l]astel on õigus heaoluks 
vajalikule kaitsele ja hoolitsusele. [...] Kõikides lastega seotud toimingutes, mida teevad 
avalik-õiguslikud asutused või eraõiguslikud institutsioonid, tuleb esikohale seada lapse 
huvid.” Täpsemalt on harta artiklis 26 sätestatud, et liit tunnustab ja austab puuetega inimeste 
õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja 
tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus1.

Harta artikli 51 lõikes 1 on aga sätestatud, et harta on ette nähtud liidu institutsioonidele ja 
liikmesriikidele üksnes liidu õiguse kohaldamise korral. Lõikes 2 nähakse ette, et selle sätted 
„ei laienda liidu õiguse reguleerimisala kaugemale senisest pädevusest, ei lisa liidule uusi 
pädevusvaldkondi ja ülesandeid (…)”.

Kõik ELi liikmesriigid on ratifitseerinud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse õiguste 
konventsiooni2 ja see on neile siduv. EL ei ole kõnealuse konventsiooni osaline ja tal puudub 
pädevus teostada järelevalvet selle üle, kuidas liikmesriigid konventsiooni rakendavad, seda 
teeb ÜRO Lapse Õiguste Komitee. Iga viie aasta tagant on osalisriigid kohustatud esitama 
komiteele aruande selle kohta, kuidas lapse õigusi rakendatakse, sealhulgas puuetega lapsi 
puudutav osa. Komitee uurib iga aruannet ja osutab probleemidele ning edastab soovitused 
osalisriigile lõppmärkuste kujul. Viimased sellised lõppmärkused Hispaania kohta võeti vastu 
2010. aastal.

Liit ja enamik liikmesriike, sealhulgas Hispaania, on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni3 osalised ja võtavad endale kohustuse 
diskrimineerimata edendada, kaitsta ja tagada kõikide puuetega inimeste inimõiguste ja 
põhivabaduste täielik rakendamine. Euroopa Komisjon edendab kaasavat haridust puudega 
inimesi käsitleva Euroopa strateegia 2010-20204 kaudu, mis on ELi ja riikliku taseme 
kooskõlastatud puuetega inimeste olukorra parandamise meetmete raamistik. Üks peamisi 
strateegia meetmeid on haridus, mille raames EL toetab riiklikke jõupingutusi puuetega 
õpilasi ja üliõpilasi kaasava hariduse edendamisel. EL on kohustatud ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni oma pädevuste raames järgima.

Hispaania ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja selle 
fakultatiivprotokolli 2007. aastal ning lülitas need riiklikku õigusesse5. Hispaanias on Riiklik 
Puuetega Inimeste Nõukogu, mis on valitsuse koordinatsioonimehhanism, et kaitsta, edendada 
ja jälgida vastavust kõnealuse konventsiooniga. Võimalik on abi paluda ka CERMI-lt 
(Hispaania puuetega inimeste esindajate komitee)6. Komiteega saab ühendust võtta kas e-posti
bmr@once.es või telefoni teel +34 913601678.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:et:PDF
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0048&rid=1
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:EN:PDF
5 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996
6 http://www.cermi.es/en-US/Pages/Portada.aspx
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2008. aastal esitas Euroopa Komisjon ettepaneku1, et kaitse diskrimineerimise eest ulatuks 
tööhõivest kaugemale, nagu on osutatud direktiivis 2000/782, mille kohaselt on keelatud 
töölevõtul ja kutsealale pääsemisel diskrimineerida puude, vanuse, seksuaalse sättumuse ja 
usutunnistuse või veendumuste alusel. Uus direktiiv muudaks võrdõiguslikkuse põhimõtte 
kohaldatavaks haridusele, juurdepääsule kaupadele ja teenustele ja sotsiaalkaitsele, sealhulgas 
sotsiaalkindlustus ja tervishoid. Kõnealust ettepanekut ei ole veel vastu võetud. Selle üle 
peetakse nõukoguga alles läbirääkimisi.

Järeldus

Petitsiooni esitaja tõstatatud olukord ei kuulu kehtivate ELi õigusaktide reguleerimisalasse.

                                               
1 COM(2008) 426 final, 2.7.2008.
2 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en.


