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FÖRSLAG 

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påminner om att utskottet för framställningar (PETI) tar emot ett 

betydande antal framställningar varje år som hänvisar till de svårigheter som 

funktionsnedsatta möter i EU avseende alla de områden som anges i EU:s strategi för 

personer med funktionsnedsättning, särskilt vad gäller tillgång till arbete och 

anställning, utbildning och transport samt deltagande i det politiska, offentliga eller 

kulturella livet. 

2. Europaparlamentet framhåller den skyddande roll som utskottet för framställningar har 

genom framställningsförfarandet, inom EU-ramverket för FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD, nedan kallad 

konventionen), och betonar att de framställningar som utskottet har mottagit visar att det 

är nödvändigt att ha ett övergripande, människorättsrelaterat synsätt på politik för 

funktionsnedsatta. 

3. Europaparlamentet betonar i synnerhet att tillgängligheten är en grundläggande princip i 

konventionen och en förutsättning för åtnjutandet av andra rättigheter som fastställs i 

konventionen. Parlamentet betonar att rätten till tillgänglighet, sådan den definieras i 

artikel 9 i konventionen, måste tillämpas på ett övergripande sätt för att säkerställa att 

personer med funktionsnedsättning får tillgång till sin miljö, transporter, offentliga 

anläggningar och tjänster samt informations- och kommunikationsteknik. 

4. Europaparlamentet påminner om att utskottet för framställningar har förespråkat 

antagande av ett bindande fördrag avseende blinda och synskadade personers tillgång 

till publicerade verk sedan 2011. Parlamentet välkomnar det interinstitutionella avtal 

som ingåtts för att genomföra Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till 

publicerade verk för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning i 

EU:s upphovsrättslagstiftning, och upprepar sin uppmaning om en snabb ratificering av 

Marrakechfördraget av EU och dess medlemsstater. 

5. Europaparlamentet noterar att utskottet för framställningar regelbundet får frågor som 

rör funktionsnedsatta personers rätt att leva självständigt, i enlighet med vad som 

fastslås i artikel 19 i konventionen, och att utskottet har fortsatt med sin noggranna 

granskning av processen för avinstitutionalisering i medlemsstaterna. Parlamentet 

påminner om att PETI-utskottet gjorde en informationsuppdragsresa till Slovakien i 

september 2016 för att söka information om hur de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna används för att underlätta övergången från institutionsvård av 

funktionsnedsatta till samhällsbaserade tjänster och närvård. 

6. Europaparlamentet understryker att rätten att leva självständigt är en central rätt för alla 

personer med funktionsnedsättning, och uppmanar kommissionen att utöka 

medlemsstaternas användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, i 

syfte att ta fram högkvalitativa sociala tjänster för personer med funktionsnedsättning 

och förverkliga avinstitutionaliseringsprocessen. 

 


