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Teema: Vaimse puudega inimeste eestkoste 

ELis elab ligikaudu 80 miljonit puudega inimest. Paljudel neist inimestest, eriti neil, kellel on vaimne või 
psühhosotsiaalne puue, on õigus- ja teovõime osaliselt või täielikult ära võetud ja seetõttu on neilt 
võetud õigus iseseisvalt elada ja oma elu üle otsustada. Sellises olukorras olevad Euroopa kodanikud 
ei saa valida, kellega ja kus nad elada soovivad, hääletada ega kandideerida valimistel (sealhulgas 
Euroopa Parlamendi valimistel), abielluda või sõlmida töölepingut. ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooniga, mille on ratifitseerinud EL ja peaaegu kõik selle liikmesriigid, edendatakse 
inimõigustel põhinevat käsitlust ning selles tunnistatakse, et kõik puudega inimesed on õiguste omajad 
ja peaksid saama kasutada oma õigus- ja teovõimet teiste inimestega võrdsetel alustel. Puude selline 
käsitlus avaldab suurt mõju õigus- ja teovõimet puudutavatele õigusaktidele ning sellest käsitlusest 
tulenevalt on hakatud selle asemel, et anda teistele inimestele õigus teha otsuseid puudega inimeste 
eest (nn asendusotsuse tegemine), toetama otsuste tegemist puudega isikute enda poolt (nn toetatud 
otsustamine). Olenemata sellest, et peaaegu kõik ELi riigid on puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni ratifitseerinud, on kõigi liikmesriikide õigusaktide kohaselt endiselt õiguspärane õigus- ja 
teovõime äravõtmine puude alusel, mis on diskrimineeriv. Siiski on olemas tulemuslikud toetatud 
otsustamise mudelid ja neid tuleks arendada, et tagada piisav tugi, nii et kõigil inimestel oleks võimalik 
teha valikuid ja kasutada õigusi sama moodi täiel määral nagu teistel Euroopa kodanikel. ÜRO 
puuetega inimeste õiguste komitee vaatas ELi asjaomased püüdlused 2015. aastal läbi. Kuid 
komisjoni eduaruandest puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia kohta nähtub, et õigus- ja 
teovõime ning ELi õigustega seotud küsimustes on tehtud väga vähe edusamme. 

Kuidas on võimalik parandada ELi institutsioonide rolli nende pädevuste piires asjaomases 
valdkonnas, et julgustada liikmesriike aktiivsemalt muutma oma õigusakte, mis käsitlevad õigus- ja 
teovõimet? Milliseid meetmeid saab võtta ELi tasandil tagamaks, et inimesed, kellelt on õigus- ja 
teovõime ära võetud, saaksid võimalikult suurel määral kasutada oma Euroopa õiguse kohaseid 
õigusi, sealhulgas õigust hääletada tulevastel Euroopa Parlamendi valimistel? 
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