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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje nowy Cel 12 w planie działania UE dotyczącym praw 

człowieka i demokracji na lata 2015–2019; wzywa Komisję, aby zagwarantowała, że 

kwestia wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych będzie systematycznie 

poruszana w dialogu dotyczącym praw człowieka z krajami trzecimi; wzywa specjalnego 

przedstawiciela UE ds. praw człowieka, aby ukierunkowywał i monitorował postępy w 

tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem dążeń do standaryzacji w dziedzinie 

dostępności; 

2. zdecydowanie domaga się, by sekcji 8 europejskiej strategii w sprawie 

niepełnosprawności, odnoszącej się do działań zewnętrznych, towarzyszyło włączenie do 

nowej listy działań na lata 2016–2020 realnych i konkretnych zobowiązań, które 

poprawią jakość życia osób z niepełnosprawnością, ponieważ takich zobowiązań 

brakowało na liście na lata 2010–2015; 

3. popiera skuteczne włączenie osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa, w 

szczególności do społeczności lokalnych, oraz finansowanie usług dla osób 

mieszkających samodzielnie dzięki programom w ramach instrumentów finansowania 

działań zewnętrznych; apeluje o bardziej ukierunkowane wykorzystanie funduszy 

strukturalnych UE; wzywa do przeprowadzenia śródokresowej oceny zewnętrznych 

instrumentów finansowych, aby ocenić ich skuteczność w zakresie integracji osób 

niepełnosprawnych w ich społecznościach, usuwania barier oraz wspierania dostępności; 

domaga się ponadto, by w programach UE zaprzestano dokonywania wszelkich 

wydatków, które wspierają instytucjonalizację i utrwalają segregację osób 

niepełnosprawnych; apeluje o wzmocnienie i monitorowanie wydatków w konsultacji z 

organizacjami osób niepełnosprawnych; 

4. popiera zalecenia ekspertów ds. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, by w UE 

zwiększyć dostępność i bardziej sprzyjać włączeniu w celu przyjęcia opartego na 

poszanowaniu praw człowieka podejścia do niepełnosprawności w sytuacjach ryzyka i w 

sytuacjach nadzwyczajnych, w tym poprzez wdrożenie ram z Sendai; zdecydowanie 

wzywa do włączenia do unijnej polityki migracyjnej i polityki ds. uchodźców praw 

człowieka osób z niepełnosprawnością, które doświadczają podwójnej dyskryminacji; 

podkreśla, że te środki powinny dostarczyć właściwej odpowiedzi na szczególne potrzeby 

osób z niepełnosprawnością oraz uwzględniać zapotrzebowanie na oparte na potrzebach 

środki rozsądnych przystosowań; zachęca do dalszego uwzględniania potrzeb osób 

niepełnosprawnych w pomocy humanitarnej świadczonej przez państwa członkowskie 

UE oraz przez samą Unię Europejską;  

5. przypomina o znaczeniu konkluzji Rady w sprawie włączenia zarządzania katastrofami 

uwzględniającego niepełnosprawność do wszystkich stosownych działań Unijnego 

Mechanizmu Ochrony Ludności i we wszystkich państwach członkowskich; apeluje o 

podnoszenie wiedzy osób niepełnosprawnych oraz podmiotów działających w sytuacjach 

wyjątkowych i w dziedzinie ochrony ludności na temat inicjatyw z zakresu zmniejszania 
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ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, a także o udzielanie osobom 

niepełnosprawnym wsparcia psychologicznego na etapie odbudowy po klęsce 

żywiołowej; 

6. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia Komitetu ONZ do spraw Praw Osób 

Niepełnosprawnych, by UE opracowała system wskaźników w oparciu o prawa 

człowieka; podkreśla, że musi on muszą w oczywisty sposób mierzyć dostęp osób 

niepełnosprawnych do zewnętrznych programów unijnych, a także wpływ unijnych 

środków finansowych na prawa człowieka osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 31 i 

32 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; domaga się wyraźnego odniesienia do 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych we wszystkich wytycznych dotyczących 

oceny skutków; wzywa UE do opracowania kompleksowego systemu gromadzenia 

danych; 

7. zaleca, by delegacje i agencje UE wykazywały dostateczne zrozumienie strategii w 

sprawie niepełnosprawności UE, a zatem w swoich pracach uwzględniały potrzebę 

integracji i dostępności; sugeruje utworzenie w Europejskiej Służbie Działań 

Zewnętrznych punktu kontaktowego dla Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; 

domaga się, by wszystkie szkolenia dotyczące praw człowieka prowadzone w ramach 

misji WPBiO w trybie pilnym uzupełniono o perspektywę niepełnosprawności; 

8. wyraża głębokie ubolewanie z powodu nieprowadzenia przez UE wystarczających 

formalnych konsultacji z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne w 

procesie przygotowania do przeglądu przez Komitet ONZ do spraw Praw Osób 

Niepełnosprawnych w 2015 r. oraz w sporządzaniu przez ten komitet sprawozdania z 

postępów; wzywa organizacje osób niepełnosprawnych do aktywnego udziału w 

posiedzeniach Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych jako strona niezależna, 

w tym poprzez udział w oficjalnych delegacjach UE ds. organizowanych w przyszłości 

przeglądów; 

9. przypomina, że niepełnosprawne kobiety i dziewczęta doświadczają podwójnej 

dyskryminacji i niejednokrotnie narażone są na większe ryzyko przemocy, 

wykorzystywania lub znęcania się; zdecydowanie opowiada się za zaleceniem włączenia 

perspektywy płci do wszystkich unijnych strategii dotyczących niepełnosprawności, w 

tym do polityki zagranicznej i działań zewnętrznych UE. 
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