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JAVASLATOK 

A Petíciós Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. emlékeztet rá, hogy a Petíciós Bizottság (PETI) jelentős számú petíciót kap minden 

évben a fogyatékossággal élő személyek által Unió-szerte átélt nehézségek ügyében az 

európai fogyatékosságügyi stratégiában megjelölt valamennyi területtel kapcsolatban, 

különösen a munkához és a foglalkoztatáshoz való hozzáférés, az oktatás és közlekedés, 

illetve a politikai, kulturális és közéletben való részvétel kapcsán; 

2. kiemeli a Petíciós Bizottság által a petíciós folyamat során játszott védelmező szerepet a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményre (UNCRPD) vonatkozó 

uniós kereten belül, és hangsúlyozza, hogy a bizottsághoz beérkező petíciók azt 

mutatják, hogy horizontális, emberi jogi megközelítés elfogadására van szükség a 

fogyatékosságügyi politikákhoz; 

3. hangsúlyozza különösen, hogy az akadálymentesség a UNCRPD alapelve, és az 

egyezményben foglalt egyéb jogok gyakorlásának előfeltétele; hangsúlyozza, hogy az 

akadálymentességhez való jogot, ahogy a UNCRPD 9. cikke is meghatározza, átfogó 

módon kell végrehajtani annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékossággal élő 

személyek hozzáférhessenek a környezetükhöz, a közlekedéshez, a 

közszolgáltatásokhoz és létesítményekhez, illetve az információs és kommunikációs 

technológiákhoz; 

4. emlékeztet rá, hogy a Petíciós Bizottság 2011 óta támogatja egy kötelező erejű 

szerződés elfogadását a vakok és a látássérültek megjelent művekhez való 

hozzáféréséről; üdvözli a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen 

személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi 

szerződésnek az uniós szerzői jogban való végrehajtására vonatkozó intézményközi 

megállapodást, és ismételten kéri, hogy az Unió és tagállamai mihamarabb ratifikálják a 

marrákesi szerződést; 

5. megjegyzi, hogy a Petíciós Bizottságot rendszeresen keresik meg a fogyatékossággal 

élő személyeknek a UNCRPD 19. cikkében meghatározott, az önálló életvitelhez való 

jogához kapcsolódó kérdésekkel, és fokozott figyelmet fordít a tagállamokban az 

intézményesítettség csökkentése folyamatának nyomon követésére; emlékeztet rá, hogy 

a PETI bizottság 2016 szeptemberében tényfeltáró látogatást tett Szlovákiában, hogy 

információt gyűjtsön arra vonatkozóan, hogy az európai strukturális és beruházási 

alapok (esb-alapok) hogyan segítik elő a fogyatékossággal élő személyek intézményi 

ellátásból a közösségi alapú szolgáltatások felé való átmenetét; 

6. kiemeli, hogy a fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelhez való joga van a 

középpontban, és felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg az esb-alapok felhasználását 

a tagállamokban magas minőségű szociális szolgáltatások kialakítása céljából a 

fogyatékossággal élő személyek részére, illetve az intézményesítettség csökkentése 

folyamatának megvalósítása céljából. 


