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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając art. 2, 10, 19 i 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany 
„Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione 
zobowiązanie do budowania Europy bez barier” (COM(2010)0636),

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka, Konwencję o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wartości oraz Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając Konwencję ONZ dotyczącą praw osób niepełnosprawnych1, będącą 
pierwszym prawnie wiążącym instrumentem w zakresie praw człowieka, którego stronami 
są UE i jej państwa członkowskie, 

– uwzględniając proponowaną dyrektywę w sprawie równego traktowania osób bez 
względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 8 września 2010 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych na rzecz polityk zatrudnienia 
w państwach członkowskich: Część druga zintegrowanych wytycznych dotyczących 
strategii Europa 20202,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie rocznego 
sprawozdania gospodarczego: wsparcia całościowej odpowiedzi UE na kryzys 
(COM(2011)0011) oraz załączony do niego projekt wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 12 stycznia 2011 r. dotyczący decyzji Rady w 
sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich 
(COM(2011)0006),

– uwzględniając art. 1, 21 i 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmniejszania 
nierówności zdrowotnych w UE3

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie „Równości i zdrowia 
                                               
1 Przyjęta w 2007 r. i podpisana przez wszystkie państwa członkowskie i przez UE; 15 października 2010 r. 
ratyfikowało ją 16 państw członkowskich (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK), 
a pozostałe państwa członkowskie są w trakcie ratyfikacji. Konwencja ONZ będzie miała charakter 
obowiązkowy w UE i będzie stanowiła część porządku prawnego UE.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0309.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0081.
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we wszystkich obszarach polityki: solidarność w zdrowiu”,

A. mając na uwadze, że jedna osoba na sześć w Unii Europejskiej jest niepełnosprawna w 
stopniu od lekkiego do znacznego1;

1. przypomina, że zapewnienie dostępu do wszystkich usług, a w szczególności usług 
zdrowotnych i opieki, stanowi podstawową zasadę europejskiego modelu solidarności;

2.  wzywa Komisję, aby zachęcała państwa członkowskie do przyjmowania konkretnych 
strategii na rzecz równego dostępu do opieki zdrowotnej, w tym świadczeń zdrowotnych i 
rehabilitacyjnych wysokiej jakości przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

3. wzywa do wymiany informacji, pomysłów i najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi, przy wykorzystaniu otwartej metody koordynacji, dotyczących 
długotrwałej opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz do przyjęcia przez państwa 
członkowskie środków i minimalnych standardów zawodowych w celu:

a) zmniejszenia nierówności w usługach zdrowotnych oraz zapewnienia ochrony osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie i ośrodkach opieki,

b) przeciwdziałania nadużyciom wobec osób niepełnosprawnych,

c) zapewniania odpowiednich świadczeń rehabilitacyjnych; upowszechniania 
świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego i działanie na rzecz rozwijania usług 
wczesnej interwencji i oceny potrzeb,

d) wspierania powszechnego korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dążeniu do zapewnienia opieki w rodzinach oraz niezależności 
osób niepełnosprawnych;

4. wzywa państwa członkowskie do zmniejszenia obciążeń dla osób, które opiekują się 
osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, oraz do stworzenia zintegrowanych systemów 
opieki, tak aby umożliwić opiekunom podjęcie zatrudnienia;

5. podkreśla konieczność zapewnienia młodym ludziom niepełnosprawnym skutecznej, 
dostosowanej pomocy, jak również rzeczywiście równych szans pod względem fizycznej, 
sensorycznej i kognitywnej dostępności kształcenia, zatrudnienia, kultury, sposobów 
spędzania czasu wolnego, sportu, działalności społecznej oraz zaangażowania w sprawy 
publiczne i obywatelskie; 

6. podkreśla znaczenie zapewnienia większego udziału osób niepełnosprawnych w zasobach 
siły roboczej, również poprzez stosowanie specjalnych zarezerwowanych puli miejsc na 
rynku pracy oraz instrumentów „celowego zatrudnienia”;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia istniejących przepisów w celu 
promowania włączania klauzul dostępności do procedur udzielania zamówień 
publicznych. 

                                               
1 Moduł ad hoc badania aktywności ekonomicznej ludności UE w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
(EU Labour Force Survey ad hoc module on employment of disabled people - LFS AHM), 2002.


