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PASIŪLYMAI 

Peticijų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą 

dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. primena, kad Peticijų (PETI) komitetas kiekvienais metais gauna nemažai peticijų, 

nurodančių sunkumus, su kuriais susiduria neįgalieji visoje ES, visose srityse, 

nurodytose Europos strategijoje dėl negalios, o ypač kalbant apie galimybes dirbti ir 

įsidarbinti, mokytis, naudotis transportu, bei dalyvauti politiniame, visuomeniniame ir 

kultūriniame gyvenime; 

2. pažymi Peticijų komiteto apsauginį vaidmenį per peticijos nagrinėjimo procesą taikant 

ES sistemą, skirtą JT neįgaliųjų teisių konvencijai (JTNTK), ir pabrėžia, kad Peticijų 

komiteto gautos peticijos rodo, kad reikia priimti horizontalųjį, žmogaus teisėmis 

grindžiamą požiūrį į negalios politiką; 

3. ypač pabrėžia, kad prieinamumo principas yra esminis JTNTK principas ir būtina 

sąlyga norint pasinaudoti kitomis teisėmis, įtvirtintomis Konvencijoje; pabrėžia, kad 

teisė į prieinamumą, kaip apibrėžta JTNTK 9 straipsnyje, turi būti įgyvendinama 

visapusiškai užtikrinant, kad neįgalieji galėtų naudotis prieiga prie savo aplinkos, 

transporto, viešosios infratsruktūros ir paslaugų, taip pat informacijos ir ryšių 

technologijų; 

4. primena, kad Peticijų komitetas nuo 2011 m. pasisakė už tai, kad būtų priimta 

privaloma sutartis, susijusi su sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymu 

akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems 

asmenims; palankiai vertina pasiektą tarpinstitucinį susitarimą norint įgyvendinti 

Marakešo sutartį dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo 

akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims 

pagal ES autorių teisių teisę ir dar kartą ragina ES ir jos valstybes nares skubiai 

ratifikuoti Marakešo sutartį; 

5. nurodo, kad yra reguliariai kreipiamasi į Peticijų komitetą su klausimais, susijusiais su 

teise neįgaliems asmenims gyventi savarankiškai, kaip numatyta JTNTK 19 straipsnyje, 

ir kas šis komitetas užtikrino griežtą deinstitucionalizavimo proceso valstybėse narėse 

priežiūrą; primena, kad Peticijų komitetas surengė faktų nustatymo misiją į Slovakiją 

2016 m. rugsėjo mėn. siekdamas surinkti informaciją apie naudojimąsi Europos 

struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondais), sudarant palankesnes sąlygas pereiti 

nuo institucinės priežiūros paslaugų prie bendruomeninių paslaugų neįgaliems 

žmonėms; 

6. pabrėžia esminį teisės visiems neįgaliesiems gyventi savarankiškai vaidmenį ir ragina 

Komisiją skatinti valstybes nares aktyviau naudotis ESI fondais, siekiant plėtoti aukštos 

kokybės socialines paslaugas neįgaliesiems ir įgyvendinti deinstitucionalizavimo 

procesą. 

 


