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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere articolele 2, 10, 19 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere Comunicarea Comisei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Strategia europeană 
2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără 
bariere” (COM(2007)0636),

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

– având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap1, 
primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic în domeniul drepturilor omului 
la care UE și statele membre sunt parte,

– având în vedere propunerea de directivă privind tratamentul egal al persoanelor, indiferent 
de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală,

– având în vedere rezoluția sa legislativă din 8 septembrie 2010 referitoare la propunerea de 
decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre: Partea a II-a a orientărilor integrate Europa 20202,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Analiza anuală a creșterii: formularea 
răspunsului cuprinzător al UE la criză” (COM(2011)0011) și proiectul de raport privind 
ocuparea forței de muncă,

– având în vedere propunerea Comisiei din 12 ianuarie 2011 de decizie a Consiliului privind 
orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 
(COM(2011)0006),

– având în vedere articolele 1, 21 și 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 martie 2011 privind reducerea inegalităților în materie 
de sănătate în UE3,

                                               
1 Adoptată în 2007 și semnată de toate statele membre și de UE; ratificată în octombrie 2010 de 16 state membre 
(Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, Spania, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Ungaria, Austria, Portugalia, 
Slovacia, Slovenia, Suedia, Marea Britani) și în curs de ratificare în restul statelor membre. Convenția Națiunilor 
Unite va fi obligatorie în UE și va face parte din ordinea juridică a UE.
2 Texte adoptate: P7_TA(2010)0309.
3 Texte adoptate P7_TA(2011)0081.
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– având în vedere concluziile Consiliului din 8 iunie 2010 referitoare la „Echitatea și 
sănătatea în toate politicile: solidaritate în domeniul sănătății”,

A. întrucât, în Uniunea Europeană, o persoană din șase suferă de handicap, de la o formă 
ușoară până la o formă gravă1,

1. reamintește că accesul la toate serviciile, în special cele de sănătate și asistență, reprezintă 
un principiu fundamental al modelului european de solidaritate;

2. invită Comisia să îndemne statele membre să adopte politici specifice în favoarea 
accesului egal la asistența medicală, inclusiv la servicii de sănătate și de reabilitare 
destinate persoanelor cu handicap;

3. solicită ca statele membre, utilizând metoda deschisă de coordonare, să facă schimb de 
informații, idei și bune practici pe tema prestațiilor de securitate socială pe termen lung 
acordate persoanelor cu handicap și să adopte măsuri și standarde profesionale minime:

a) reducerea inegalităților din sectorul serviciilor medicale și protejarea persoanelor cu 
handicap din comunitate și din unitățile de îngrijire;

b) combaterea relelor tratamente aplicate persoanelor cu handicap;

c) implementarea unor servicii de reabilitare adecvate și promovarea serviciilor de 
sănătate mentală, precum și dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie și de 
evaluare a nevoilor; 

d) contribuția la diseminarea informațiilor și a tehnologiilor comunicării pentru a 
promova (îngrijirea în cadrul familiei și) independența persoanelor cu handicap;

4. invită statele membre să reducă povara care există asupra persoanelor care îngrijesc 
persoane vârstnice sau persoane cu handicap și, pentru a permite îngrijitorilor să aibă un 
loc de muncă, să instituie sisteme integrate de îngrijire;

5. subliniază necesitatea de a se acorda tinerilor care suferă de un handicap asistență eficace, 
personalizată, precum și șanse reale și egale de acces fizic, senzorial și cognitiv la 
educație, locuri de muncă, cultură, activități recreative, sport, activități sociale și de 
implicare în gestionarea afacerilor publice și civile; 

6. își reafirmă interesul pentru asigurarea unei participări sporite a persoanelor cu handicap 
la munca plătită, fie prin introducerea unor cote de ocupare a forței de muncă speciale pe 
piața muncii, fie prin instrumente de inserție dirijată;

7. invită Comisia și statele membre să consolideze legislația în vigoare, promovând 
introducerea unor clauze referitoare la accesibilitatea în cadrul procedurilor de achizițiilor 
publice. 

                                               
1 Modulul ad hoc referitor la încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap din ancheta UE asupra forței de 
muncă (EFT), 2002.


