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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. rámutat arra, hogy az érintett polgárok gyakorta hívják fel a Petíciós Bizottság figyelmét a 
fogyatékkal élőkkel szembeni azonos bánásmód jelenlegi elvének megvalósítását jellemző 
hiányosságokra;

2. emlékeztet arra, hogy 2007-ben 1 364 984 aláírást tartalmazó petíciót nyújtottak be a 
Bizottsághoz, kérve a fogyatékossággal élő személyek fokozottabb védelmét az Európai 
Unió valamennyi politikájában, és hogy a Bizottság azóta sem vette kellő mértékben 
figyelembe ezt a jogos kezdeményezést;

3. hangsúlyozza, hogy a fogyatékkal élő személyek társadalmi beilleszkedése alapvető 
fontosságú a 2010 és 2020 közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi 
stratégia célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából;

4. felhív a fogyatékosság fogalmának meghatározására annak érdekében, hogy ez 
referenciapontként szolgáljon a tagállamok számára;

5. rámutat arra, hogy a petíciók benyújtói az általános oktatási rendszerhez és a biztosításhoz 
való hozzáférés tekintetében számos akadállyal kerülnek szembe, és felhívja a figyelmet a 
tömegközlekedési eszközök megfelelő felszereltségének hiányosságaira, valamint a 
fogyatékosság mértékének megállapítására használt rendszerek Unión belüli 
harmonizációjának hiányára, ami gyakran társadalmi kirekesztettséghez vezet;

6. kéri, hogy a fogyatékosság tekintetében állapítsanak meg különböző típusokat a 
súlyossági fok szerinti osztályozásuk lehetővé tétele érdekében, hogy megfelelő 
megoldásokat lehessen találni az oktatási és a munkavállalási időszak folyamán egyaránt;

7. felhívja a figyelmet a sclerosis multiplexben szenvedőket, és általában véve a 
cselekvőképességet korlátozó degeneratív betegségeket érintő beadványok nagy számára; 
kéri a Bizottságot megfelelő stratégia meghatározására a kutatás, a megelőzés, a 
segítségnyújtás és az ápolás biztosítását célzó egyedi fellépések tekintetében;

8. hangsúlyozza a fogyatékossággal kapcsolatos, mind nemzeti, mind uniós szinten 
megvalósuló, megfizethető árú fellépések és stratégiák végrehajtásának fontosságát az 
uniós és az itt tartózkodó polgárok jogainak teljes mértékű tiszteletben tartása mellett az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának a fogyatékkal élő személyek beilleszkedéséről szóló 
26. cikke alapján;

9. hangsúlyozza, hogy a hátrányos megkülönböztetést tiltó, átfogó jogszabályokat kell 
alkotni, és hogy sürgős szükség van a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája 
elleni irányelv parlamenti elfogadására irányuló eljárás újrafelvételére; hangsúlyozza a 
fogyatékossággal élőket az élet bármely területén és különösen a munkahelyi 
környezetben fenyegető hátrányos megkülönböztetés kockázatával kapcsolatos 
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figyelemfelkeltő kampányok fontosságát;

10. javasolja, hogy a tagállamok – főként adózási és társadalombiztosítási mentességek 
alkalmazása révén – alakítsanak ki védett műhelyeket, és hogy a munkaszerződések 
személyre szabottan igazodjanak a fogyatékkal élők helyzetéhez;

11. hangsúlyozza, hogy a társadalmi integráció elősegítése érdekében változásra van szükség 
a fogyatékkal élő személyek általános társadalmi megítélésében;

12. hangsúlyozza, hogy az állami hatóságok kötelessége, hogy azonosítsák és felszámolják 
mindazokat az akadályokat és korlátokat, amelyek a fogyatékkal élők hozzáférését 
gátolják a nagyközönség rendelkezésére álló létesítményekhez és szolgáltatásokhoz, 
ideértve a közlekedéshez, a közintézményekhez és a közterületekhez, az állami oktatáshoz 
és a tájékoztatáshoz való – az érintett személy fogyatékosságtípusához igazodó 
kommunikációs eszközök révén, időveszteség vagy többletköltségek nélkül biztosított –
hozzáférést is;

13. hangsúlyozza, hogy a közcélú internetes oldalaknak jobban meg kell felelniük a 
hozzáférésre vonatkozó szabványoknak, és elő kell mozdítani a magánweboldalak e 
szabványoknak való jobb megfelelőségét is, valamint több feliratos és audio-
kísérőszöveggel ellátott televíziós műsorra van szükség;

14. hangsúlyozza az Unión belüli mobilitással kapcsolatos problémák megoldásának 
fontosságát a fogyatékkal elő személyek által használt parkolókártya megszerzésének 
megkönnyítése és népszerűsítése, valamint a fogyatékkal élő személyeknek szóló közös 
európai személyi igazolvány bevezetéséhez szükséges lépések megtétele révén;

15. hangsúlyozza a szakmai tevékenységek fogyatékkal élők számára történő lehetővé 
tételének fontosságát nem megfeledkezve azokról, akik betegségük természetéből 
kifolyólag bizonyos ideig munkájuk felfüggesztésére kényszerülhetnek, és hangsúlyozza a 
rugalmas biztonság és az egész életen át tartó tanulás fontosságát;

16. javasolja, hogy a tagállamok állítsanak fel kapcsolattartó helyeket kifejezetten abból a 
célból, hogy a fogyatékkal élő személyek és családjaik a számukra fontos minden 
kérdésben megfelelő tájékoztatásban és hivatalos tanácsadásban részesülhessenek;

17. kijelenti, hogy a fogyatékkal élő gyermekeket egyrészt megfelelő módon integrálni kell az 
általános oktatási rendszerbe, másrészt a gyermek érdekeire tekintettel egyéni támogatást 
kell nyújtani nekik; támogatja a Mozgásban az ifjúság kezdeményezés, valamint a 2013 
utáni időszakra vonatkozó jövőbeli európai ifjúsági program keretében a fogyatékossággal 
élő gyermekek oktatása és képzése tekintetében indítandó lehetséges kezdeményezéseket;

18. úgy véli, hogy meg kell könnyíteni és elő kell mozdítani a fogyatékossággal élő 
személyek részvételét az egész életen át tartó tanulás programjában;

19. hangsúlyozza, hogy a társadalmi kirekesztés és elszigetelődés megakadályozása 
érdekében a fogyatékkal élő személyek számára hozzáférést kell biztosítani hatékony 
szociális védelmi rendszerekhez és szegénységcsökkentési programokhoz;
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20. hangsúlyozza, hogy a társadalmi beilleszkedés előmozdítása, valamint – a 
fogyatékossággal élő személyek és családjuk életét gyakran megnehezítő – szegénység 
megelőzése érdekében a fogyatékossági ellátások és a rokkantságinyugdíj-rendszerek 
szerkezeti reformjára lehet szükség;

21. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a fogyatékkal élő személyek azonos 
hozzáféréssel rendelkezzenek a különleges szükségleteikhez igazított egészségügyi és 
rehabilitációs szolgálatokhoz.
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