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POBUDE 

Odbor za peticije poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v 

svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. želi spomniti, da Odbor za peticije (PETI) vsako leto prejme precejšnje število peticij o 

težavah, s katerimi se soočajo invalidi po vsej EU v zvezi z vsemi področji, 

opredeljenimi v evropski strategiji o invalidnosti, zlasti pri dostopu do dela in 

zaposlitve, izobraževanja, prometa ter sodelovanja v političnem, javnem in kulturnem 

življenju; 

2. poudarja zaščitno vlogo, ki jo Odbor za peticije opravlja s postopkom peticij v okviru 

EU za Konvencijo OZN o pravicah invalidov (UNCRPD), in poudarja, da peticije, ki jih 

odbor prejema, kažejo na potrebo po sprejetju horizontalnega pristopa do invalidnosti, 

ki temelji na človekovih pravicah; 

3. zlasti poudarja, da je dostopnost glavno načelo v Konvenciji o pravicah invalidov in 

pogoj za uresničevanje drugih pravic iz konvencije; poudarja, da je treba pravico do 

dostopnosti, kot je določena v členu 9 konvencije, uveljaviti na celovit način, da bodo 

lahko invalidi dostopali do svojega okolja, prevoza, javnih objektov in storitev ter 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij; 

4. spominja, da se Odbor za peticije že od leta 2011 zavzema za sprejetje zavezujočega 

sporazuma v zvezi z dostopom za slepe in slabovidne osebe do objavljenih del; 

pozdravlja doseženi medinstitucionalni dogovor o vključitvi Marakeške pogodbe o 

olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi 

motnjami branja v avtorsko pravo EU in ponovno poziva, naj EU in države članice hitro 

ratificirajo pogodbo; 

5. ugotavlja, da se na Odbor za peticije redno naslavljajo vprašanja, povezana s pravico 

invalidov do neodvisnega življenja, kot je zapisano v členu 19 Konvencije o pravicah 

invalidov, in da odbor še vedno strogo nadzira proces deinstitucionalizacije v državah 

članicah; želi spomniti, da je Odbor za peticije septembra 2016 na Slovaškem izvedel 

misijo za ugotavljanje dejstev, ki je zbrala informacije o tem, kako se pri omogočanju 

prehoda z institucionalne oskrbe invalidov na storitve v skupnosti uporabljajo sredstva 

iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov; 

6. poudarja osrednji pomen pravice vseh invalidov do samostojnega življenja in poziva 

Komisijo, naj poveča uporabo sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov v 

državah članicah, da bi razvili visokokakovostne socialne storitve za invalide in 

omogočili proces deinstitucionalizacije. 

 


