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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-mobilità u l-integrazzjoni tal-persuni b’diżabilitajiet u l-Istrateġija Ewropea 
tad-Diżabilità 2010-2020
(2010/2272(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra l-Karta Komunitarja tad-drittijiet fundamentali soċjali tal-ħaddiema2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/78/KE, tas-27 ta’ Novembru 2000, li tistabbilixxi 
qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Mejju 2000 “Lejn Ewropa 
mingħajr ostakoli għal persuni b’diżabilità” (COM(2000)0284),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Settembru 2001 “Ewropa-
e 2002: Aċċessibbiltà tal-Websajts Pubbliċi u l-Kontenut tagħhom” (COM(2001)0529),

– wara li kkunsidra l-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta’ Tħaddim, Diżabilità u Saħħa 
stabbilita mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (ICF) tat-22 ta’ Mejju 2001 (riżoluzzjoni 
tal-Assemblea Dinjija tas-Saħħa (WHA) 54.21),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2003 
“Opportunitajiet indaqs għal persuni b’diżabilità: Pjan ta’ Azzjoni Ewropea” 
(COM(2003)0650),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Jannar 2003 “Lejn 
strument legalment vinkolanti tan-Nazzjonijiet Uniti li jippromwovi u jipproteġi l-jeddijiet 
u d-dinjità ta’ persuni b’diżabilità” (COM(2003)0016),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Marzu 2005 “Green Paper  
Quddiem it-tibdiliet demografiċi, solidarjetà ġdida bejn il-ġenerazzjonijiet” 
(COM(2005)0094),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Novembru 2007 “Il-
qagħda tal-persuna b’diżabilità fl-Unjoni Ewropea mkabbra: il-Pjan ta’ Azzjoni Ewropew 
2008-2009” (COM(2007)0738),

– wara li kkunsidra d-Direttiva proposta mill-Kummissjoni tat-2 ta’ Lulju 2008 “L-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali”
(COM(2008)0140),

                                               
1 ĠU C 54, 25.2.2000.
2 ĠU C 364, 18.12.2000.
3 ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16
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– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Novembru 2010 
“Strateġija Ewropea tad-Diżabilità 2010-2020: Impenn mill-Ġdid għal Ewropa Mingħajr 
Ostakoli” (COM(2010)0636)

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2008)0530) u għal 
pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 li tirrigwarda l-konklużjoni, mill-
Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni 
b’Diżabilitajiet1,

– wara li kkunsidra Protokoll mhux Obbligatorju għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà (“il-Protokoll mhux Obbligatorju”), adottat fit-
13 ta’ Diċembru 20062; 

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kummissjoni (COM(2008)0530) u għal 
pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 dwar il-konklużjoni, mill-
Komunità Ewropea, dwar il-Protokoll mhux Obbligatorju għall-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà3,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill  tas-27 ta’ April 2010 “Il-linji 
gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri: It-Tieni Parti tal-Linji Gwida 
Integrati tal-Istrateġija Ewropa 2020” (COM(2010)0193) u l-pożizzjoni tal-Parlament 
Ewropew tat-8 ta’ Settembru 2010 fiha4,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċeduri tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għad-
Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
(A7-0000/2011),

A. billi bħala ċittadini sħaħ, il-persuni b’diżabilità għandhom drittijiet indaqs u għandhom 
dritt għad-dinjità indiskutibbli, it-trattament ugwali, l-għajxien indipendenti u l-
parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà,

B. billi aktar minn 80 miljun persuna jew madwar 16 % tal-popolazzjoni impjegata tal-
Unjoni Ewropea huma persuni b’diżabilità, li jinkludu persuni bl-awtiżmu u r-rata tal-
qgħad tibqa’ għolja b’mod inaċċettabbli, minħabba li hija d-doppju ta’ dik ta’ persuni 
mingħajr diżabilità, din tista’ twassal għall-esklużjoni soċjali,

C. billi l-protezzjoni abbażi tad-diżabilità hija limitata għall-impjieg, il-professjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali (2000/78/KE),

D. billi l-politiki mmirati għall-persuni b’diżabilità ħafna drabi huma l-kompetenza tal-Istati 
                                               
1 ĠU C 184E, 8.7.2010, p.413.
2 Nazzjonijiet Uniti, Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, adottat fit-13.12.2006.
3 ĠU C 184E, 8.7.2010, p.414.
4 Testi Adottati, P7_TA(2010)0309.
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Membri u għalhekk huma bbażati fuq il-patrimonju nazzjonali u d-drawwiet soċjali kif 
ukoll fuq l-iżvilupp ekonomiku u l-qagħda ekonomika,

E. billi hemm relazzjoni b’saħħitha bejn il-mobilità (fiżika) u l-inklużjoni (soċjali), b’mod 
speċjali fir-rigward tal-libertà ta’ komunikazzjoni (mezzi ta’ komunikazzjoni u aċċess 
għalihom)  kif ukoll il-lingwi tas-sinjali u l-libertà ta’ moviment fl-oqsma kollha tal-ħajja 
li huma maħsuba għall-parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà,

F. billi l-persuni b’diżabilità għandhom id-dritt għal livell suffiċjenti ta’ servizzi bbażati fil-
komunità li jippromwovu għajxien indipendenti, id-dritt għal għajnuna personali, id-dritt 
għal indipendenza ekonomika u soċjali u l-parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà,

G. billi l-ostakli għall-aċċessibilità fl-użu ta’ servizzi u ikel offruti għall-ostakli importanti 
kollha lill-persuni b’diżabilità,

H. billi persuni b’diżabilità jiġu ddiskriminati fis-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, inkluż 
minħabba n-nuqqas ta’ rikonoxximent bikri u intervent fil-pront f’każ ta’ tfal u studenti 
b’diżabilità, għalhekk l-opportunitajiet ta’ impjieg tagħhom huma ristretti ħafna, 

Objettivi

1. Jenfasizza li n-nefqa finanzjarja u l-investiment ekonomiku f’persuni b’diżabilità huwa 
redditu fuq l-investiment fit-tul għall-benessri ta’ kulħadd u għal soċjeta bbażata fuq 
pedamenti sostenibbli;

2. Josserva li hemm solidarjetà intrinsika fis-soċjetajiet Ewropej li jirrikonoxxu bis-sħiħ il-
ħtieġa ta’ adattamenti għall-persuni b’diżabilità minuri; madankollu, jenfasizza li l-persuni 
b’diżabilità severa jew dawk b’aktar minn diżabilità waħda jeħtieġu aktar għajnuna 
bbażata fuq id-drittijiet tal-bniedem u d-dinjità;

3. Jenfasizza l-importanza tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropea l-ġdida tad-Diżabilità 2010-
2020 (EDS) u b’mod speċjali jitlob għall-identifikazzjoni ta’ azzjonijiet aktar dettaljati 
għal-livelli kollha ta’ governanza;

4. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ approċċ effiċjenti ġdid lejn id-diżabilità li jibda mill-ħolqien ta’ 
mekkaniżmu aktar effikaċi għall-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
EDS;

5. Ifakkar li soċjetà sostenibbli, li fiha n-nies jgħixu dejjem aktar f’saħħithom, għandha 
tfisser ukoll li l-ħtiġijiet tal-persuni b’diżabilità jistgħu jiġu adattati minn qabel għall-
ambjent billi jkun hemm aċċessibilità akbar għal oġġetti u servizzi; 

Id-drittijiet ċivili u dawk tal-bniedem

6. Jitlob li jiġu rispettati l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-idea ta’ 
Disinn għal kulħadd;
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7. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li ħafna persuni b’diżabilità jibqgħu jiġu ddiskriminati 
minħabba n-nuqqas ta’ rikonoxximent ugwali quddiem il-liġi u l-ġustizzja u jistieden lill-
Istati Membri jirrimedjaw dawn in-nuqqasijiet, inkluż id-drittijiet elettorali u l-ġestjoni 
pubblika ta’ diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem;

8. Jenfasizza li l-persuni b’diżabilità mentali huma partikolarment esposti għar-riskju ta’ 
abbuż u għall-vjolenza, u jistieden lill-Istati Membri biex jistabbilixxu mekkaniżmu ta’ 
kontroll żviluppat biex jiżguraw li jiġu rispettati d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ta’ 
persuni f’istituzzjonijiet residenzjali b’mod speċjali fir-rigward ta’ nisa b’diżabilità;

L-importanza tal-ġbir tad-dejta u l-konsultazzjoni tal-partijiet interessati

9. Jenfasizza li attwalment id-dejta dwar kwistjonijiet ta’ diżabilità u servizzi relatati mad-
diżabilità fl-Istati Membri, inklużi n-numru u l-kwalità ta’ djar residenzjali, hija nieqsa 
mill-konsistenza jew hija limitata;

10. Juri d-diżappunt tiegħu dwar l-involviment limitat ta’ persuni b’diżabilità fil-ġbir u l-
konsultazzjoni tad-dejta u jqis li 336 risposta mis-soċjetà ċivili dwar il-konsultazzjoni tal-
Kummissjoni li saret fl-2009 dwar il-websajt tal-Kummissjoni għall-konsultazzjoni 
ċentrali turi li l-kampanja ta’ informazzjoni ma laħqitx lill-gruppi fil-mira;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex iżżid il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri, b’mod speċjali 
fir-rigward tal-ġbir ta’ dejta komparabbli; jenfasizza li l-kejl tad-diżabilità m’għandux 
ikun ibbażat biss fuq aspetti mediċi imma għandu jinkludi wkoll aspetti soċjali u 
ambjentali;

Bidliet demografiċi u ambjent mingħajr ostakli

12. Jenfasizza li l-bidla demografika tista’ tkun ta’ kontribut ukoll għall-qagħda tal-persuni 
b’diżabilità minħabba li s-servizzi u s-soluzzjonijiet għall-anzjani sa ċertu punt huma 
indispensabbli għal persuni b’diżabilità;

13. Josserva li dan m’għandux iwassal għall-kompetizzjoni bejn iż-żewġ gruppi fis-soċjetà, 
iżda jista’ jitqies bħala kontribut għal innovazzjonijiet għat-tkabbir ibbażati fuq l-impjiegi 
u għall-iżvilupp soċjali fl-Istati Membri;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkunsidraw u jevalwaw l-
applikazzjoni tal-Artikolu 16 tad-Direttiva 1083/2006/KE, kif ukoll l-isforzi dwar l-
aċċessibilità fid-dawl tal-kontribut li jista’ jinkiseb mill-użu mill-Fondi Strutturali 
Ewropej, b’mod speċjali l-Fond Soċjali Ewropew;

Il-movimenti liberu u s-servizzi mingħajr ostakli

15. Jirrikonoxxi li l-moviment liberu huwa dritt fundamentali fl-Unjoni Ewropea; jenfasizza li 
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dan jinfluwenza b’mod pożittiv il-kwalità tal-ħajja u l-parteċipazzjoni ta’ persuni 
b’diżabilità fis-soċjetà;

16. Josserva li karta għall-parkeġġ rikonoxxuta b’mod reċiproku għal persuni b’diżabilità u 
karta unifikata tal-UE għad-drittijiet tal-persuni li jivvjaġġaw huma rilevanti għall-
integrazzjoni ta’ persuni b’diżabilità fis-soċjetà;

17. Jenfasizza li l-ekonomiji innovattivi u dawk ibbażati fuq l-għarfien ma jistgħux 
jiżviluppaw mingħajr kontenuti u forom aċċessibbli għal persuni b’diżabilità, bħal 
pereżempju websajts aċċessibbli għall-għomja u f’dak li jirrigwarda l-kontenut u s-
servizzi disponibbli għall-persuni li jużaw il-lingwa tas-sinjali;

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu l-aċċessibilità tas-servizzi 
permezz ta’ privattivi bla ħlas, mandati ta’ standardizzazzjoni u softwer bi prezz irħis, 
inklużi l-inizjattivi ewlenin tal-UE2020 sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-UE2020;

Opportunitajiet indaqs

19. Jirriafferma li l-persuni b’diżabilità għandhom ikunu jistgħu jkollhom mezzi aġġustati 
integrati fihom li jippermettulhom jixtru oġġetti u servizzi;

20. Jirriafferma li l-prodotti, l-oġġetti u s-servizzi, inklużi l-verżjonijiet modifikati tagħhom, 
m’għandhomx ikunu diskriminatorji u għalhekk ma jistax ikollhom prezzijiet differenti
għall-persuni b’diżabilità; barra minn hekk, il-liġi Ewropea dwar l-akkwist pubbliku 
għandha tiġi riveduta;

21. Jikkonferma li l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) jistgħu jkunu ta’ kontribut 
għall-qagħda tal-persuni b’diżabilità, b’mod speċjali meta jkollhom opportunitajiet aħjar 
fl-akkwist pubbliku; għalhekk l-SMEs għandhom jingħataw aktar informazzjoni u 
informazzjoni rilevanti dwar il-persuni b’diżabilità; 

22. Jenfasizza li kemm il-workshops protetti kif ukoll il-postijiet tax-xogħol integrati, bl-istess 
mod, jistgħu jkunu soluzzjonijiet siewja biex jiġu impjegati persuni b’diżabilitajiet 
differenti f’konformità ma’ applikazzjonijiet ta’ akkomodazzjoni raġjonevoli;

23. Jitlob li jitneħħew id-differenzi eżistenti fil-liġi attwali tal-UE dwar id-diskriminazzjoni 
fir-rigward tal-protezzjoni abbażi tad-diżabilità li attwalment hija limitata għall-impjiegi, 
il-professjoni u t-taħriġ vokazzjonali (2000/78/KE);

Investiment fil-persuni b’diżabilità

24. Jiddikkjara li s-sistemi attwali ta’ edukazzjoni u taħriġ b’mod ġenerali ma jipprevenux ir-
rata għolja ta’ tluq bikri mill-iskola ta’  persuni b’diżabilità; jenfasizza li dan iwassal għal 
żvantaġġi intensifikati fis-soċjetà u fl-impjieg fost il-persuni b’diżabilità b’mod speċjali 
matul il-kriżi ekonomika attwali;
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25. Jikkonferma li l-edukazzjoni inklużiva għandha tkun il-punt fokali; għalhekk għandha tiġi 
enfasizzata fil-qafas Stateġiku għall-koperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ ("ET 
2020") kif ukoll l-inizjattiva ewlenija għall-ħiliet u l-impjiegi tal-UE2020. Barra minn 
hekk, il-ħtieġa għal linji gwida ġodda u xierqa u użu xieraq tat-teknolġija tal-
informazzjoni fl-iskejjel u fid-djar fir-rigward tal-għajnuna personali u personalizzata;

26. Jenfasizza li r-responsabilita soċjali korporattiva tista’ wkoll tkun impetu importanti għall-
qagħda tal-persuni b’diżabilità; jistieden lill-atturi u lill-partijiet interessati biex 
jappoġġjaw u japplikaw prattiki tajba f’dan il-qasam;

27. Jirriafferma li l-promozzjoni b’aktar sforzi favur it-taħriġ tal-uffiċjali pubbliċi kemm tal-
istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll dawk tal-Istati Membri għal meta jilqgħu jew jagħtu 
informazjoni lill-persuni b’diżabilità u l-aċċess għal dokument u proċeduri legali pubbliċi 
huma kwistjonijiet kritiċi;

28. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jintensifikaw l-informazzjoni ġenerali 
favur ġenituri bi tfal b’diżabilità sabiex jiġu inklużi r-rikonoxximent bikri u l-appoġġ u 
soluzzjonijiet possibbli miftuħa għall-ħtiġijiet tagħhom;

Il-ġlieda kontra l-faqar 

29. Jiddikjara, f’paragun mal-medja, li l-persuni b’diżabilità għandhom aktar ċans li jkunu 
fqar; madwar 80 miljun persuna b’diżabilità huma fqar, inklużi miljun persuna li huma 
torox;

30. Jikkonferma li, filwaqt li jfakkar fl-impetu tas-Sena Ewropea għall-Ġlieda kontra l-Faqar 
u l-Esklużjoni Soċjali, it-tnaqqis tal-faqar ma jista’ jseħħ mingħajr ma jiġu integrati l-
persuni b’diżabilità fis-suq tax-xogħol u jiġu aġġustati l-istrateġiji li jirrestrinġu l-pagi u ż-
żieda fil-prezzijiet (income policies) dwar sistemi ta’ pensjoni tal-invalidità u d-diżabilità; 
ifakkar li dawn tal-aħħar iservu bħala stigma;

Il-Parlament ikompli jitlob approċċ soċjalment sostenibbli u bbażat fuq id-drittijiet tal-
bniedem li għandu jiġi segwit

31. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jirratifikaw u jimplimentaw b’mod  
immedjat il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni 
b’Diżabilitajiet (UNCRPD) kif ukoll il-Protokolli Mhux Obbligatorji tagħha; 

32. Jistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw (mill-ġdid) l-azzjonijiet tagħhom, il-
programmi nazzjonali jew l-istrateġiji relatati mad-diżabilità fil-perjodu u l-qafas tal-EDS 
f’konformità mal-Istateġija UE2020;

33. Jistieden lill-Kummissjoni biex ikollha referenzi aktar b’saħħithom relatati mad-diżabilità 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-uffiċjali pubbliċi maħsub għar-riforma fl-akkwist 
pubbliku;



PR\861632MT.doc 9/13 PE460.981v01-00

MT

34. Jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw kemm jista’ jkun miżuri xierqa u għodod 
imfassla, minbarra l-aspett mediku, għal livell ogħla ta’ ħajja indipendenti sabiex jiġu 
żgurati opportunitajiet indaqs u ħajja attiva;

35. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex telabora azzjonijiet konkreti, xierqa u aktar 
dettaljati, kif ukoll mekkaniżmu ta’ monitoraġġ għal-livelli kollha ta’ governanza fir-
rigward tal-implimentazzjoni tal-EDS;

36. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta l-Att Ewropew għall-Aċċessibilità kif wiegħdet fl-
EDS tagħha;

37. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jibgħat din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

SOMMARJU

Ir-rapporteur jantiċipa li se jittieħdu l-miżuri li ġejjin bl-għan li tinkiseb soċjetà sostenibbli u 
fuq il-bażi ta’ approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, f’konformità mad-deċiżjoni tal-
Parlament. L-ewwel nett, l-Istati Membri m’għandhomx biss jiffirmaw u jirratifikaw il-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u l-protokolli addizzjonali 
tagħha; huma jkunu wkoll iġġustifikati li jiżviluppaw politiki u strateġiji nazzjonali dwar id-
diżabilitajiet f’armonija mal-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità (EDS- European 
Disability Strategy) tal-Kummissjoni Ewropea u l-istrateġija UE2020, kif ukoll li jirrevedu d-
dokumenti eżistenti fil-livell nazzjonali dwar dan is-suġġett. F’dan il-kuntest, għandha 
tintlaqa’ l-bidla lejn kura u servizzi adattati għall-individwi bl-għan li jiġi appoġġjat l-
għajxien indipendenti, billi sistema wisq formalizzata li ma tantx tkun flessibbli biex taqdi l-
ħtiġijiet individwali ma tantx hija utli biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE2020. Il-pjan ta’ azzjoni 
ppubblikat mill-Kummissjoni għall-perjodu sal-2015 marbut mal-EDS huwa pass fid-
direzzjoni t-tajba, iżda għandu jingħata appoġġ għal miżuri bi skadenzi u elementi ta’ 
programmi aktar speċifiċi li jtejbu l-implimentazzjoni.

Fil-fehma tar-rapporteur, l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jilħqu żewġ għanijiet 
leġiżlattivi partikolarment importanti flimkien mar-reviżjoni tal-Fondi Strutturali: 
jippreżentaw il-kunċett u l-abbozz tat-test normattiv tal-Att Ewropew għall-Aċċessibilità, 
deskritt fl-EDS, mill-aktar fis possibbli u b’mod aktar dettaljat, u jinkludu l-persuni 
b’diżabilità bħala grupp soċjali żvantaġġjat fil-leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku.

IS-SITWAZZJONI BAŻI

Il-Parlament Ewropew diversi drabi ddedika l-attenzjoni tiegħu għas-sitwazzjoni tal-persuni 
b’diżabilità u adotta numru ta’ deċiżjonijiet sinifikanti dwar l-integrazzjoni tal-persuni 
b’diżabilità u r-rikonoxximent u l-protezzjoni tad-drittijiet tagħhom, filwaqt li appella lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni biex ifasslu standards legali u liġijiet fil-livell tal-UE. Għad 
hemm MEPs li qed jaħdmu b’mod attiv f’dan il-qasam, u kieku mingħajrhom ma ninsabux 
fejn ninsabu llum.

Minbarra li huwa impenjat fil-kwistjoni tal-persuni b’diżabilità, ir-rapporteur stess huwa 
affettwat minn din il-problema, u esperjenza (u għadu jesperjenza) l-iżvantaġġi u d-
diffikultajiet li għandhom effett konsiderevoli fuq il-kwalità tal-ħajja tal-persuni b’diżabilità.

Dan l-impenn jirrappreżenta wkoll approċċ ġdid: approċċ li mhux biss jipprova jinkludi r-
riżultati miksuba s’issa iżda anke jinkorpora deċiżjonijiet ġodda u perspettivi potenzjali bl-
għan li tinkiseb Ewropea sostenibbli, kompetittiva u innovattiva.

Il-premessa bażika tar-rapport hija li għandhom jitħarsu l-ġenerazzjoni l-ġdida tad-drittijiet 
tal-bniedem u dawk eżistenti tal-persuni b’diżabilità. Ħadd ma jiddubita li l-persuni 
b’diżabilità għandhom id-drittijiet tal-bniedem, iżda l-applikazzjoni tagħhom fil-prattika hija 
mfixkla minn ostakoli li persuna jkollha madwarha – uħud fiżiċi, u wħud soċjali – inklużi 
servizzi u prodotti li ma jistgħu jiġu aċċessati kif xieraq. Xi kultant jiġu enfasizzati ċerti 
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kunċetti, pereżempju l-ħtieġa li jiġu pprovduti servizzi bbażati fil-komunità, id-dritt għal 
għajnuna individwali (indipendenza ekonomika u soċjali) u r-rikonoxximent tal-importanza 
tal-lingwa tas-sinjali u l-aċċettazzjoni tal-prinċipju ta’ “Disinn għal kulħadd” bl-għan li jkun 
possibbli l-għajxien indipendenti. Issir enfasi partikolari fuq id-drittijiet tat-tfal b’diżabilità u 
l-ġenituri tagħhom (li fil-maġġoranza tagħhom m’għandhomx diżabilità), appoġġjati bi 
żvilupp bikri bħala l-ewwel investiment fil-ġejjieni.

F’konformità mal-istrateġija UE2020, wieħed mill-aktar għanijiet importanti – jekk mhux l-
aktar wieħed importanti – huwa li jiżdiedu ċ-ċifri tal-impjiegi ta’ kważi 80 miljun persuna 
b’diżabilità li jgħixu fl-UE u li jitneħħew l-ostakoli li jiddiskriminawhom mill-aktar fis 
possibbli. Attwalment hija biss frazzjoni ta’ persuni b’diżabilità fl-UE li għandhom impjieg
jew jistgħu jsibu impjieg, u hemm probabilità tajba li wħud minnhom isibu rwieħhom 
soċjalment esklużi. Il-livell ta’ impjiegi tal-persuni b’diżabilità u li l-kapaċità tagħhom li 
jaħdmu nbidlet huwa ġeneralment baxx fl-UE kollha, bi 30-40% minhom jaħdmu; is-
sitwazzjoni hija saħansitra agħar fl-ifqar Istati Membri, filwaqt li l-livell ta’ impjiegi jeħtieġ li 
jitla’ bejn wieħed u ieħor b’1% fis-sena biex jintlaħaq il-livell ta’ 75% stabbilit fl-UE2020. 
Sadanittant, 12-il miljun impjieg addattat għal ħaddiema mhux ikkwalifikati biżżejjed se 
jispiċċaw sal-2020.

B’referenza għat-titlu tar-rapport, ir-rapporteur iqis li huwa importanti li jintwera li l-mobilità 
tal-persuni b’diżabilià – inkluż l-aċċess għall-forom ta’ komunikazzjoni bħala mezz li bih jiġu 
mmobilizzati l-ideat u l-espressjoni personali – u l-inklużjoni soċjali mhumiex żewġ affarijiet 
separati, mhux sempliċement żewġ fatturi li jsaħħu lil xulxin b’mod reċiproku, iżda żewġ 
pedamenti mifruxa ta’ approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-qasam tat-titjib tal-
opportunitajiet indaqs għall-persuni b’diżabilità. Fir-rigward tat-tieni parti tat-titlu, il-
Parlament Ewropew għandu sempliċement jirreaġixxi għall-għanijiet stabbiliti  fl-Istrateġija 
Ewropea dwar id-Diżabilità l-ġdida tal-Kummissjoni mifruxa fuq 10 snin, ippubblikata 
f’Novembru li għadda bħala sostituzzjoni għall-istrateġija preċedenti tal-UE dwar id-diżabilità 
mifruxa fuq 7 snin, u l-miżuri stabbiliti fl-anness tagħha.

ĠUSTIFIKAZZJONI DETTALJATA:

Għanijiet

F’soċjetà sostenibbli, kompetittiva u innovattiva, l-attenzjoni għandha tiffoka fuq l-
investiment fit-tul għall-persuni b’diżabilità iktar milli fuq l-infiq fiż-żmien qasir. Soċjetà fejn 
ħafna nies jaħdmu u b’hekk jiżguraw l-istabilità tas-sistema tal-pensjoni, hija sostenibbli. 
Soċjetà li fiha l-ostakoli jistgħu jingħelbu għaliex jistgħu jiġu ttrasformati, u fejn il-persuni 
ma jiddependux mis-sitwazzjoni li jitwieldu fiha, u għalhekk fejn il-mobilità soċjali hija 
possibbli, hija aktar kompetittiva. U soċjetà tkun innovattiva meta jkunu jeżistu soluzzjonijiet 
ibbażati mhux primarjament fuq l-aċċettazzjoni soċjali, li jwieġbu għall-ħtiġiijiet individwali
u li bihom jiġu ffrankati l-ispejjeż, bl-għan tal-integrazzjoni ta’ persuni b’diżabilità filwaqt li 
jiksbu stil ta’ ħajja indipendenti.

Għandna niddifferenzjaw bejn it-tipi differenti ta’ appoġġ skont il-ħtiġijiet tal-persuni 
b’diżabilità, strettament abbażi tal-inċentivi relatati ma’ tipi differenti ta’ kura attiva u 
passiva. L-għan huwa l-ewwel nett li l-persuni b’tipi u bi gradi differenti ta’ diżabilità jirċievu 
għajnuna li tkun iktar adattata skont il-ħtiġijiet tagħhom abbażi tar-riżultati u l-esperjenza 
murija bl-aħħar studji xjentifiċi u tal-konsumaturi, inkluża s-sistema ta’ klassifikazzjoni l-
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ġdida tad-WHO, li tevalwa wkoll il-fatturi ambjentali meta tiddetermina l-funzjonalità ta’ 
persuna partikolari li jkollha diżabilità, u t-tieni, biex ikun hemm mill-inqas bżonn ta’ 
għajnuna adattata skont l-individwu f’ambjent fejn verament ma jkunx hemm ostakoli, inkluż 
iktar aċċess għas-servizzi u l-prodotti.

F’termini ta’ implimentazzjoni tal-EDS, hemm bżonn jiġu determinati skadenzi u mekkaniżmi 
aktar dettaljati, u fil-każ tal-monitoraġġ, dawn għandhom ikunu aktar preċiżi. Il-korpi 
konsultattivi varji li għadhom ma ġewx involuti jista’ jkollhom irwol importanti, li b’hekk 
jiffaċilita l-ippjanar u l-implimentazzjoni ta’ koordinazzjoni professjonali aktar mill-qrib.

Id-drittijiet ċivili u tal-bniedem

Il-Parlament Ewropew mhuwiex biss impenjat fir-rigward tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE; għandu wkoll jiġi enfasizzat li “Disinn għal kulħadd” bħala kunċett u 
metodoloġija ta’ ppjanar għandu jiġi appoġġjat biex tinkiseb aċċessibilità iktar estensiva.

L-importanza tal-ġbir tad-dejta u l-konsultazzjoni mal-partijiet interessati

Skont l-organizzazzjoni professjonali kkonsultata mill-Kummissjoni (in-Netwerk ANED), id-
definizzjonijiet u d-dejta relatati mal-persuni b’diżabilità mhumiex biss inkompleti, ħafna 
drabi lanqas huma mqabbla kif suppost. Hemm nuqqas ta’ informazzjoni partikolarment 
sinifikanti f’wieħed mill-aktar oqsma kruċjali, bi ftit dejta affidabbli dwar in-numru, is-
sitwazzjoni u l-kura tal-persuni b’diżabilità li jinsabu fl-istituzzjonijiet. Ir-riċerka għandha tiġi 
ffinanzjata biex jimtlew il-lakuni fil-mappa soċjali.

Bidliet demografiċi u ambjent mingħajr ostakoli

F’termini ta’ bidliet demografiċi, rari jissemmew l-isfidi mingħar preċedenza li se jiffaċċjaw 
il-persuni f’soċjetà li qed tixjieħ, u l-fatt li n-numru ta’ persuni dipendenti se jirdoppja, liema 
fatt se jkollu konsegwenzi mhux previdibbli. Dan ir-riżultat huwa appoġġjat mill-pronjosi tal-
EUROSTAT, li ssostni li n-numru ta’ persuni dipendenti se jirdoppja sal-2050, xejra li se 
taffettwa speċjalment lill-Ġermanja u lill-Italja, kif ukoll lill-pajjiżi fl-Ewropa Ċentrali u fil-
Lvant tal-Ewropa li ssieħbu reċentement fl-UE. L-età tal-irtirar ogħla – anke jekk tkun 
flimkien ma’ stil ta’ ħajja aktar b’saħħtu – timplika bidliet sinifikanti f’termini tal-ambjent u 
tal-aċċess għas-servizzi. L-importanza tal-għajxien indipendenti se tiżdied, billi n-nuqqas
probabbli ta’ ħaddiema fil-kura soċjali u tas-saħħa se jgħolli l-prezzijiet ta’ tali servizzi.

Il-moviment liberu u servizzi mingħajr ostakoli

Il-prinċipju tal-moviment liberu huwa dritt fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn  
trasport pubbliku u privat b’aċċess xieraq (inkluża armonizzazzjoni aktar unifikata taċ-
ċertifikati tal-ipparkjar fl-Istati Membri, f’konformità mal-għanijiet tal-EDS) u l-iżvilupp ta’ 
karta tal-passiġġeri legali unifikata, li r-rapporteur ilu jippromwovi, biex ikun disponibbli 
vvjaġġar sigur u xieraq bil-mezzi kollha tat-trasport għal kulħadd.

Hemm ukoll bżonn ta’ paġni tal-web li huma faċli biex jintużaw minn persuni għomja, kif 
ukoll servizzi tal-lingwa tas-sinjali aċċessibbli onlajn, standards xierqa, softwer li jista’ jintuża 
bla ħlas u soluzzjonijiet biex tiġi mħeġġa d-diffużjoni tal-litteriżmu diġitali u biex jitwettqu l-
inizjattivi preċedenti tal-eEurope.
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Opportunitajiet indaqs

L-ugwaljanza tal-opportunitajiet mhijiex l-istess bħal opportunitajiet indaqs tal-istess tip, billi 
dawn ma jilħqux il-mira soċjali tal-integrazzjoni. L-opportunitajiet ikunu indaqs jekk l-istess 
sforzi iwasslu għal riżultati simili f’kundizzjonijiet u b’mezzi speċifiċi xierqa, li jistgħu jiġu 
żgurati permezz ta’ fatturi li jemendaw li huma irrilevanti biex jinkisbu riżultati relatati max-
xogħol u finali.

L-ugwaljanza tal-opportunitajiet hija inkonċepibbli jekk ma jkunx hemm aċċess bl-istess 
prezz għall-prodotti u s-servizzi li jkunu disponibbli għal kulħadd; it-teknoloġija tal-
produzzjoni tippermetti d-diversifikazzjoni tagħhom filwaqt li jiġu ffrankati l-ispejjeż, biex il-
persuni b’diżabilità ma jidħlux fi spejjeż żejda sempliċement għaliex ikollhom ħtiġijiet 
differenti.

L-SMEs għandhom irwol partikolarment importanti biex tiżdied l-inklużjoni soċjali, mhux 
biss billi jipprovdu informazzjoni dwar l-impjegar ta’ persuni b’diżabilità; huma jieħdu wkoll 
sehem fi proċeduri ta’ akkwist pubbliku, billi jipproduċu prodotti u servizzi li jsiru disponibbli 
permezz tal-involviment ta’ persuni b’diżabilità, u b’hekk iżidu l-kompetittività tagħhom.

L-investiment f’persuni b’diżabilità

Is-sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ tal-lum mhumiex biżżejjed ippreparati biex jaqdu aktar 
mill-qrib il-ħtiġijiet tal-persuni b’diżabilità, u n-numru ta’ studenti b’diżabilità li jieqfu mill-
korsijiet għadu wieħed għoli. Fid-Danimarka pereżempju, wieħed mill-aktar Stati Membri 
avvanzati, 44% taż-żgħażagħ b’diżabilità daħlu fis-sistema edukattiva fl-2007, filwaqt li l-
perċentwali ta’ persuni li m’għandhomx diżabilità kienet ta’ 75%. Madwar 5% tal-persuni 
b’diżabilità għandhom kwalifika ta’ edukazzjoni għolja – jiġifieri frazzjoni mit-total.

Il-ġlieda kontra l-faqar

It-theddida tal-faqar tolqot it-80 miljun persuna b’diżabilità, inkluż il-miljun persuna nieqsa 
mis-smigħ fil-periklu tal-esklużjoni soċjali (skont l-OECD, madwar persuna b’diżabilità minn  
kull 4 tgħix fil-faqar). Fl-istess waqt it-theddia tal-faqar hija stigma, u għandhom jiġu garantiti 
benefiċċji u intitolamenti tad-diżabilità lil dawk fil-bżonn.


