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EUROPAPARLAMENTET 2014–2019

Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2582/2013, ingiven av Albano De Alonso Paz, spansk 
medborgare, om påstådd diskriminering av barn med 
funktionsnedsättningar från spanska myndigheters sida

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren berättar om sina två barn, ett tvillingpar, som båda hade ansökt om plats i en 
kommunal skola i staden San Cristobal de La Laguna, och lämnar detaljerade faktauppgifter 
för att styrka sin berättelse. När ansökningsresultaten kom fick familjen till sin besvikelse veta 
att bara den ena tvillingen hade antagits, medan den andra hade fått sin ansökan avslagen med 
följande motivering (översatt från den originalhandling som klaganden lämnat in): ”[pojkens] 
grad av funktionsnedsättning är inte förenlig med förskolornas utrustning, personal och 
utbildningsplan”. Framställaren uppmanar därför Europaparlamentet att undersöka ärendet, på 
grundval av artiklarna 20, 21, 24 och 26 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 november 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Europeiska kommissionen månar helhjärtat om att skydda och främja grundläggande 
rättigheter och förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning i Europa.

I enlighet med artikel 5 i EU-fördraget får unionen agera endast inom ramarna för de 
befogenheter som den har tilldelats genom detta fördrag. På utbildningsområdet föreskriver 
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artikel 165 i EUF-fördraget att EU ska bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet 
genom att främja samarbete mellan medlemsstaterna och vid behov stödja och komplettera 
deras insatser, samtidigt som unionen fullt ut ska respektera medlemsstaternas ansvar för 
undervisningens innehåll och utbildningssystemens organisation. 

I artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna sägs att ”[b]arn 
har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. [...] Vid alla åtgärder 
som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner, ska 
barnets bästa komma i främsta rummet.” Mer specifikt anges det i artikel 26 i stadgan att 
”[u]nionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av 
åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering 
och deltagande i samhällslivet”1.

Enligt artikel 51.1 i stadgan riktar sig bestämmelserna i stadgan till EU-institutionerna och 
medlemsstaterna endast när dessa tillämpar unionsrätten. Artikel 2 i stadgan lyder: ”Denna 
stadga innebär inte någon utvidgning av tillämpningsområdet för unionsrätten utanför 
unionens befogenheter [och] medför varken någon ny befogenhet eller någon ny uppgift för 
unionen […]”.

FN:s konvention om barnets rättigheter2 har ratificerats av alla EU:s medlemsstater och är 
bindande för dem. EU är inte part i konventionen och har inte behörighet i övervakningen av 
dess genomförande av medlemsstaterna, vilket övervakas av FN:s kommitté för barnets 
rättigheter. Vart femte år är konventionsstaterna skyldiga att lämna rapporter till kommittén 
om hur barns rättigheter genomförs, med ett avsnitt om barn med funktionsnedsättning. 
Kommittén ska undersöka varje rapport och rikta anmärkningar och rekommendationer till 
konventionsstaten i form av sammanfattande slutsatser. De senaste sammanfattande 
slutsatserna om Spanien antogs 2010.  

Unionen och de flesta medlemsstater, däribland Spanien, åtar sig som parter i FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning3 att främja, skydda och 
säkerställa ett fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för 
alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering. Europeiska kommissionen 
främjar inkluderande undervisning inom ramen för EU:s handikappstrategi 2010–20204, som 
är en ram för samordnade åtgärder på EU-nivå och nationell nivå, för att förbättra situationen 
för människor med funktionsnedsättning.  En av nyckelåtgärderna i strategin är utbildning, 
där EU stöder medlemsstaternas ansträngningar för att främja inkluderande undervisning för 
elever och studerande med funktionsnedsättning. EU är bundet att följa konventionen inom 
sin behörighet.

Spanien ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
och dess fakultativa protokoll 2007, och har införlivat dem i sin nationella lagstiftning5. I 
Spanien är den statliga samordningsmekanism som ska skydda, främja och övervaka 
efterlevnaden av denna konvention det nationella handikapprådet. Det är också möjligt att 
begära bistånd från Cermi (den spanska kommittén av företrädare för personer med 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/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
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funktionsnedsättningar)1. Kommittén kan kontaktas per e-post på adressen bmr@once.es eller 
per telefon på numret +34 913601678.

2008 lade kommissionen fram ett förslag2 om att utöka det skydd mot diskriminering som 
föreskrivs i direktiv 2000/783, som förbjuder diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning och religion eller övertygelse på området för 
arbete och sysselsättning, så att detta skydd skulle gälla även utanför arbetslivet. Det nya 
direktivet skulle göra principen om likabehandling tillämplig i fråga om utbildning, tillgång 
till varor och tjänster och till socialt skydd, inbegripet social trygghet och hälso- och sjukvård. 
Förslaget har dock ännu inte antagits och är fortfarande föremål för förhandlingar inom rådet.

Slutsats

Den situation som framställaren tar upp omfattas inte av befintlig EU-rätt.

                                               
1 http://www.cermi.es/en-US/Pages/Portada.aspx
2 COM(2008)0426, 2.7.2008.
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en.


