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Temats: Lūgumraksts Nr. 0180/2020, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Enrique 
Gauchia Trujillo, aicinot nodrošināt vienlīdzīgus sociālos pabalstus neatkarīgi 
no invaliditātes pakāpes

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina ieviest likumu, saskaņā ar kuru visi cilvēki ar funkcionālām 
atšķirībām un neatkarīgi no invaliditātes pakāpes saņem vienādus sociālā nodrošinājuma 
pabalstus, sociālās priekšrocības un pabalstus, kā arī subsīdijas sabiedriskajam transportam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 16. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 31. augustā

Komisija piešķir lielu nozīmi jautājumam par personu ar invaliditāti stāvokli visās ES 
dalībvalstīs. Saskaņā ar pilnvarām, kas tai piešķirtas ar ES Līgumiem, ES pieņem lēmumus par 
nepieciešamajiem pasākumiem, kas vajadzīgi šo personu iekļaušanai sabiedrībā un viņu tiesību 
pilnīgai atzīšanai.

ES ir ratificējusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām (UNCRPD), ievērojot savas kompetences robežas attiecībā uz jautājumiem, ko 
reglamentē Konvencija. Saskaņā ar UNCRPD pušu pienākums ir aizsargāt personu ar 
invaliditāti tiesības.
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Padomes Direktīva 2007/78/EK1, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju, aizliedz tiešu un netiešu diskrimināciju nodarbinātības un profesijas 
jomā, tai skaitā arī invaliditātes dēļ. Tomēr direktīva neattiecas uz sociālā nodrošinājuma un 
invaliditātes pabalstiem.

Saskaņā ar kompetenču sadalījumu starp ES un dalībvalstīm neviens no ES lēmumiem nevar 
ietekmēt dalībvalstu tiesības noteikt savu sociālā nodrošinājuma sistēmu pamatprincipus, 
tostarp invaliditātes pabalstus. Līdz ar to Komisijai nav juridiskas kompetences saskaņot sociālā 
nodrošinājuma pabalstus, sociālās priekšrocības un pabalstus, invaliditātes atzīšanas kritērijus 
vai subsīdijas sabiedriskajam transportam.

Secinājums

Komisijai nav iespējams turpināt lūgumraksta iesniedzēja minētā jautājuma izskatīšanu, jo 
lūgumrakstā minētais jautājums ir saistīts ar valstu kompetencēm.

Tomēr Spānija ir UNCRPD dalībvalsts un ir pievienojusies konvencijas Fakultatīvajam 
protokolam. Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viena vai vairākas viņa tiesības saskaņā ar 
šiem instrumentiem ir pārkāptas vai aizskartas, viņš var iesniegt sūdzību UNCRPD pēc tam, 
kad ir izietas visas valsts līmeņa tiesībaizsardzības instances.

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.–22. lpp.


