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WSKAZÓWKI 

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. przypomina, że Komisja Petycji (PETI) każdego roku otrzymuje dużą liczbę petycji w 

sprawie trudności, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne w całej UE, a 

problemy te dotyczą wszystkich dziedzin określonych w europejskiej strategii w 

sprawie niepełnosprawności, zwłaszcza dostępu do pracy i zatrudnienia, edukacji i 

transportu oraz udziału w życiu politycznym, publicznym i kulturalnym; 

2. zwraca uwagę, że dzięki procedurze składania petycji Komisja Petycji odgrywa rolę 

ochronną wynikającą z unijnych ram dotyczących Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych, i podkreśla, że petycje otrzymane przez komisję wskazują na 

potrzebę przyjęcia horyzontalnego, opartego na prawach człowieka podejścia do 

polityki wobec osób niepełnosprawnych; 

3. zaznacza w szczególności, że głównym założeniem Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych oraz warunkiem niezbędnym do tego, by osoby te mogły 

egzekwować inne prawa zapisane w konwencji, jest dostępność; podkreśla, że prawo do 

dostępności określone w art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

musi być wdrażane w sposób kompleksowy, tak by zapewnić osobom 

niepełnosprawnym dostęp do środowiska fizycznego, transportu, infrastruktury i usług 

publicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

4. przypomina, że Komisja Petycji od 2011 r. podejmuje starania na rzecz przyjęcia 

wiążącego traktatu w sprawie dostępu osób niewidomych i słabowidzących do utworów 

publikowanych; z zadowoleniem przyjmuje międzyinstytucjonalne porozumienie w 

kwestii wdrożenia do prawa autorskiego UE Traktatu z Marrakeszu w sprawie 

ułatwienia dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym i 

słabowidzącym oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi 

zapoznawanie się z drukiem, a także ponawia wezwanie do szybkiej ratyfikacji Traktatu 

z Marrakeszu przez UE i jej państwa członkowskie; 

5. zauważa, że do Komisji Petycji regularnie trafiają zapytania o prawo osób 

niepełnosprawnych do samodzielnego życia, zagwarantowane w art. 19 Konwencji 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a także kontynuuje ścisłą kontrolę procesu 

deinstytucjonalizacji w państwach członkowskich; przypomina, że we wrześniu 2016 

Komisja Petycji przeprowadziła misję informacyjną na Słowacji, by zbadać, jak 

europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne wykorzystywane są do ułatwiania 

przejścia od instytucjonalnej do środowiskowej opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi; 

6. podkreśla kluczowe znaczenie prawa wszystkich osób niepełnosprawnych do 

samodzielnego życia i wzywa Komisję do skuteczniejszego wykorzystania europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w państwach członkowskich, tak aby można 

było rozwinąć wysokiej jakości usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych i wdrożyć 

proces dezinstytucjonalizacji. 


