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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 10, 19 u 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu 
'Strateġija Ewropea tad-Diżabilità 2010-2020: Impenn mill-Ġdid għal Ewropa Mingħajr 
Ostakoli" (COM(2010)0636),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b'Diżabbiltajiet1, li huwa l-ewwel strument ġuridiku vinkolanti fl-ambitu tad-drittijiet tal-
bniedem li miegħu l-UE u l-Istati Memembri aderixxew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva dwar it-trattament ugwali bejn il-persuni 
irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentament 
sesswali,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-8 ta' Settembru 2010 dwar il-
proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-
Istati Membri: It-Tieni Parti tal-Linji Gwida Integrati tal-Istrateġija Ewropa 20202,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-12 ta' Jannar 2011 bit-titolu 
"Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir: l-avvanz tar-rispons komprensiv tal-UE għall-kriżi 
(COM(2011)0011), u l-Abbozz tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi anness magħha,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Jannar 
2011 dwar il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi 
(COM(2011)0006),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 1, 21 u 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar it-tnaqqis tal-

                                               
1 Adottata fl-2007 u ffirmata mill-Istati Membri kollha u mill-UE; ratifikati sal-15 ta' Ottubru 2010 minn 16-il 
Stat Membru (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK) filwaqt li l-bqija huma fil-
proċess li jagħmlu dan. Il-Konvenżjoni tan-NU se torbot fl-UE u se tifforma parti mill-ordinament ġuridiku 
tagħha.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0309.
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inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa fl-UE1,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2010 dwar "Ekwità u Saħħa 
fil-politiki kollha: Is-Solidarjetà fis-Saħħa",

A. billi d-diżabilità, minn ħafifa għal gravi, tirrigwarda persuna minn sitta fl-Unjoni 
Ewropea2;

1. Ifakkar li l-aċċessibilità tas-servizzi kollha, b'mod partikolari dawk tas-saħħa u tal-kura, 
hija prinċipju fundamentali tal-mudell Ewropew ta' solidarjetà;

2. Jitlob lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jadottaw politiki speċifiċi favur 
aċċess ekwu għall-kuri, inklużi servizzi tas-saħħa u riedukattivi ta' kwalità maħsuba għall-
persuni b'diżabilità;

3. Jitlob lill-Istati Membri jipproċedu, skont il-metodu ta' koordinament miftuħ, bi skambju 
ta' informazzjoni, ta' ideat u ta' prattiki aħjar fil-qasam tal-għoti ta' jura fuq perjodu twil 
lill-persuni b'diżabilità, u jadottaw miżuri u standards professjonali minimi bil-għan li:

a) jitnaqqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa u jitħarsu l-persuni b'diżabilità fil-komunità u 
f'kuntesti ta' kura;

b) jiġi miġġieled l-abbuż fil-konfront tal-persuni b'diżabilità;

c) jingħataw servizzi adegwati ta' riabilitazzjoni u sostenn għas-servizzi tas-saħħa 
mentali u l-iżvilupp ta' servizzi ta' intervent antiċipat u ta' valutazzjoni tal-bżonnijiet;

d) tingħata għajnuna fit-tixrid ta' teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 
sabiex tiġi promossa l-kura fil-familji u l-indipendenza tal-persuni b'diżabilità;

4. Jistieden lill-Istati Membri jnaqqsu l-piż minn fuq dawk li jieħdu ħsieb tal-anzjani jew tal-
persuni b'diżabilità u jistabbilixxu sistemi tal-kura integrati biex jippermettu lil dawn il-
persuni jsibu impjieg;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li ż-żgħażagħ b'diżabilità jingħataw appoġġ effikaċi u magħmul 
apposta għalihom kif ukoll opportunitajiet ugwali konkreti għall-aċċess fiżiku, sensorjali u 
konjittiv għall-edukazzjoni, l-impjieg, il-kultura, id-divertiment, l-isports, l-attivitajiet 
soċjali u l-involvimwent fit-tmexxija tal-ħajja pubblika u ċivili;

6. Itenni l-importanza li tiġi garantita aktar parteċipazzjoni tal-persuni b'diżabilità fil-forza 
tax-xogħol anki permezz tal-użu ta' "kwoti ta' riserva" fis-suq tax-xogħol jew strumenti ta' 
"impjiegi mirati";

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-leġiżlazzjoni attwali b'tali mod li 
tiġi promossa l-inklużjoni ta' klawżoli ta' aċċessibilità fil-proċeduri ta' aġġudikazzjoni ta' 
appalti pubbliċi.

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0081.
2 Stħarriġ dwar il-forzi tax-xogħol tal-UE, modulu ad hoc dwar l-impjieg tal-persuni b'diżabilità (IFL MAH), 
2002.
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