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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2., 10., 19. és 168. cikkére,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Európai fogyatékosságügyi 
stratégia 2010–2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása 
iránt” című közleményére (COM(2010)0636),

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, az emberi jogok európai 
egyezményére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményre1, amely az első 
olyan kötelező jogi eszköz az emberi jogok területén, amelyhez az EU és tagállamai 
csatlakoztak,

– tekintettel a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódról szóló irányelvre 
irányuló javaslatra,

– tekintettel 2010. szeptember 8-i jogalkotási állásfoglalására a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról: Az Európa 2020 integrált iránymutatás II. része2,

– tekintettel az „Éves növekedési jelentés: az Európa 2020 stratégia keretében elért 
haladásról szóló jelentés” című 2011. január 12-i bizottsági közleményre 
(COM(2011)0011) és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatásról szóló közös 
jelentéstervezetre,

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatásról szóló tanácsi 
határozatra irányuló, 2011. január 12-i bizottsági javaslatra (COM(2011)0006),

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 1., 21. és 35. cikkére,

– tekintettel 2011. március 8-i állásfoglalására az egészségügyi egyenlőtlenségek 
csökkentéséről az EU-ban3, 

– tekintettel a Tanács „A méltányosság és az egészség szerepe a politikák mindegyikében: 
szolidaritás az egészségügyben” című, 2010. június 8-i következtetéseire,

                                               
1 Az egyezményt 2007-ben fogadták el, és valamennyi tagállam, valamint az EU is aláírta; 2010 október 15-ig 16 
tagállam ratifikálta (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK), a többi tagállam pedig 
jelenleg ratifikálja. Az ENSZ-egyezmény kötelező lesz az EU számára, és részét képezi majd az uniós 
jogrendnek.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0309.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0081.



PE460.915v01-00 4/4 PA\861196HU.doc

HU

A. mivel az Európai Unióban minden hatodik embert érint enyhétől súlyosig terjedő 
fogyatékosság1;

1. emlékeztet, hogy a szolgáltatásokhoz és különösen az egészségügyi és gondozási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az európai szolidaritási modell egyik alapelvét képezi;

2. kéri a Bizottságot, hogy sürgesse a tagállamokat a gondozáshoz – beleértve a 
fogyatékossággal élőknek szánt minőségi egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat is –
való egyenlő hozzáférést támogató politikák elfogadására;

3. kéri a tagállamokat, hogy a nyitott koordinációs módszer segítségével cseréljék ki az 
információkat, ötleteket és bevált gyakorlatokat az időseknek nyújtott hosszú távú 
gondozás terén, és fogadjanak el intézkedéseket és minimális szakmai szabályokat az 
alábbiak érdekében:

a) az egészségügyi téren tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése és a fogyatékkal 
élők védelme a közösségben és az egészségügyi intézményekben;

b) a fogyatékkal élőkkel szembeni visszaélések elleni küzdelem;

c) megfelelő rehabilitációs szolgáltatások nyújtása és a mentálhigiénés szolgáltatások 
támogatása, valamint a korai beavatkozási szolgáltatások fejlesztése és a szükségletek 
értékelése; 

d) a fogyatékkal élők függetlenségét és a családon belüli gondozást elősegítő 
kommunikációs és információs technológiák terjesztésének támogatása;

4. felszólítja a tagállamokat, hogy csökkentsék az idősek és a fogyatékossággal élők 
gondozásával foglalkozók terheit, valamint a gondozók foglalkoztatásának lehetővé 
tételére hozzanak létre integrált gondozási rendszereket;

5. hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok számára hatékony, személyre szabott 
támogatást kell nyújtani, és biztosítani kell számukra az oktatáshoz, munkához, 
kultúrához, szabadidős tevékenységekhez, sporthoz, szociális tevékenységekhez, illetve a 
köz- és állampolgári ügyek intézésében történő részvételhez való valódi, fizikai, 
érzékszervi és kognitív szempontból egyenlő esélyeket nyújtó hozzáférést; 

6. hangsúlyozza annak biztosításának jelentőségét, hogy a fogyatékossággal élők 
fokozottabban vegyenek részt a munkaerőpiacon, külön munkaerő-piaci tartalékkvóták 
vagy célzott munkahelyteremtő eszközök felhasználása révén is;

7. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy módosítsák a jelenlegi jogszabályokat annak 
érdekében, hogy a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásaiban akadálymentesítési 
záradékok is szerepeljenek.

                                               
1 A fogyatékos személyek foglalkoztatását vizsgáló uniós munkaerő-piaci felmérés ad hoc moduljának adatai 
(Munkaerő-felmérés, AHM), 2002.


