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SUGESTII 

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. reamintește că Comisia pentru petiții (PETI) primește un număr considerabil de petiții 

în fiecare an, făcând trimitere la dificultățile întâmpinate de persoanele cu handicap pe 

întreg teritoriul UE în ceea ce privește toate domeniile identificate în Strategia 

europeană pentru persoanele cu handicap, în special în ceea ce privește accesul la piața 

forței de muncă și ocuparea forței de muncă, educație și transporturi, precum și 

participarea la viața politică, publică și culturală; 

2. subliniază rolul de protecție jucat de către Comisia pentru petiții prin procesul de 

petiționare în contextul cadrului UE pentru Convenția Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD), și subliniază că petițiile primite de 

comisie ilustrează necesitatea adoptării unei abordări orizontale, bazată pe drepturile 

omului, în politicile privind persoanele cu handicap; 

3. subliniază, în special, că accesibilitatea este unul dintre principiile de bază ale 

UNCRPD, și o condiție prealabilă pentru exercitarea altor drepturi consacrate în 

convenție; subliniază faptul că dreptul la accesibilitate, astfel cum este prevăzut la 

articolul 9 din UNCRPD, trebuie să fie pus în aplicare în mod cuprinzător, pentru a se 

asigura că persoanele cu handicap au acces la mediul lor înconjurător, la transport, 

facilități și servicii publice, precum și la tehnologiile informației și comunicațiilor; 

4. reamintește că Comisia pentru petiții a pledat pentru adoptarea unui tratat cu caracter 

obligatoriu legat de accesul nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de vedere la 

operele publicate începând din 2011; salută acordul interinstituțional la care s-a ajuns 

pentru a pune în aplicare Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele 

publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a 

materialelor imprimate în legislația UE privind drepturile de autor și își reiterează apelul 

pentru ratificarea rapidă a Tratatului de la Marrakesh de către UE și statele sale 

membre; 

5. constată că Comisia pentru petiții este abordată în mod regulat cu întrebări referitoare la 

dreptul persoanelor cu handicap de a trăi autonom, astfel cum este consacrat la 

articolul 19 din UNCRPD, și și-a menținut un control ferm asupra procesului de 

dezinstituționalizare în statele membre; reamintește că Comisia PETI a efectuat o 

misiune de informare în Slovacia în septembrie 2016 pentru a căuta informații 

referitoare la utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) în 

ceea ce privește facilitarea procesului de tranziție de la îngrijirea instituțională a 

persoanelor cu handicap la serviciile prestate de-colectivitățile locale; 

6. subliniază importanța fundamentală a dreptului tuturor persoanelor cu handicap să 

trăiască în mod autonom, și invită Comisia să sporească gradul de utilizare a fondurilor 

ESI de către statele membre în vederea dezvoltării unor servicii sociale de înaltă calitate 

pentru persoanele cu handicap, precum și a realizării procesului de dezinstituționalizare. 

 


