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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį, kad atitinkami piliečiai nuolat informuoja Peticijų komitetą apie 
trūkumus įgyvendinant galiojantį vienodo požiūrio į neįgaliuosius principą;

2. pažymi, kad 2007 m. Komisijai buvo pateikta peticija su 1 364 984 parašais, kurioje 
raginama, kad vykdant bet kurią Europos Sąjungos politiką neįgaliesiems būtų 
užtikrinama plataus masto apsauga, ir pažymi, kad Komisija iki šiol tinkamai neatsižvelgė 
į šią teisėtą iniciatyvą;

3. pabrėžia, kad neįgaliųjų įtrauktis yra itin svarbi norint pasiekti 2010–2020 m. Europos 
strategijos dėl negalios tikslus;

4. ragina pateikti negalios apibrėžtį, kuri valstybėms narėms galėtų būti atskaitos taškas;

5. atkreipia dėmesį, kad peticijų teikėjai susiduria su daugeliu kliūčių, susijusių su įprastu 
švietimo sistemos naudojimu ir galimybe gauti draudimą, ir atkreipia dėmesį į viešojo 
transporto trūkumą bei mastelio, kuriuo remiantis nustatomas neįgalumo laipsnis, 
harmonizacijos Europos Sąjungoje trūkumą, o tai dažnai gali lemti socialinę atskirtį;

6. ragina, kad negalia būtų skirstoma į tipus pagal sunkumo lygį, kad mokymosi ir profesinės 
veiklos laikotarpiu būtų galima rasti tinkamus sprendimus;

7. atkreipia dėmesį, kad esama daug peticijų, susijusių su išsėtine skleroze ir negalią 
sukeliančiomis degeneracinėmis ligomis apskritai sergančiais asmenimis; ragina Komisiją 
parengti atitinkamą strategiją, kurioje būtų nustatyti konkretūs veiksmai mokslinių tyrimų, 
prevencijos, pagalbos ir priežiūros srityse;

8. pabrėžia, kad yra svarbu tiek nacionaliniu, tiek ir ES lygmeniu įgyvendinti realizuojamus 
su negalia susijusius veiksmus ir strategijas, visapusiškai laikantis Sąjungos piliečių ir joje 
gyvenančių asmenų teisių, kaip tai nurodyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
26 straipsnyje, skirtame neįgaliems asmenims;

9. pabrėžia, kad reikalingi visapusiški antidiskriminaciniai įstatymai ir kad reikia skubiai 
priimti direktyvą dėl kovos su visų formų diskriminacija, kad klausimas vėl būtų pradėtas 
svarstyti Parlamente; pabrėžia, kad informuotumą didinančios kampanijos apie neįgalių 
asmenų diskriminacijos pavojų visose gyvenimo srityse, ypač darbo aplinkoje, yra 
svarbios;

10. rekomenduoja, kad valstybės narės, visų pirma taikydamos mokesčių ir socialinio 
draudimo įmokų lengvatas, sudarytų globojamas darbo grupes ir pradėtų taikyti specialiai, 
atsižvelgiant į neįgaliųjų padėtį, parengtas sutartis;

11. pabrėžia, kad norint skatinti socialinę įtrauką yra būtina keisti bendrą visuomenės 
suvokimą apie žmones su negalia;
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12. pabrėžia, kad valdžios institucijų pareiga yra nedelsiant ir be papildomų išlaidų nustatyti ir 
panaikinti sunkumus ir kliūtis, neleidžiančias neįgaliesiems naudotis plačiajai visuomenei 
skirta įranga, patalpomis ir paslaugomis, įskaitant transportą, viešąsias įstaigas ir vietas, 
visuomenės švietimą ir informavimą, naudojant prie atitinkamo pobūdžio negalios 
pritaikytas ryšio priemones;

13. pabrėžia, kad reikia gerinti viešųjų svetainių žiniatinklio prieinamumo standartų atitiktį ir 
skatinti, kad šiuos standartus atitiktų asmeninės svetainės, be to, pabrėžia, kad reikia 
užtikrinti, jog būtų daugiau televizijos laidų su subtitrais ir garsiniais komentarais;

14. pabrėžia, kad yra svarbu įveikti problemas susijusias su judumu ES viduje palengvinant ir 
skatinant Europos neįgaliems asmenims skirtos parkavimo kortelės naudojimą ir imantis 
visų žingsnių siekiant neįgaliems asmenims įvesti bendrą Europos tapatybės kortelę;

15. pabrėžia, kad neįgaliems asmenims būtina sudaryti sąlygas užsiimti profesine veiklą 
nepamirštant tų, kuriems gali prireikti tam tikram laikotarpiui sustabdyti savo darbinę 
veiklą dėl susirgimo ar ligos prigimties bei pabrėžia lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyros bei visą gyvenimą trunkančio mokymosi svarbą;

16. rekomenduoja valstybėms narėms įsteigti specialius kontaktinius punktus, kuriuose 
neįgalieji ir jų šeimos galėtų gauti reikiamą informaciją ir administracinių patarimų;

17. pastebi, kad neįgaliuosius, ypač vaikus, būtina tinkamai integruoti į bendrojo lavinimo 
sistemą ir teikti asmeninę pagalbą, geriausiai atitinkančią vaiko poreikius; remia galimas 
neįgalių vaikų ugdymo ir mokymo iniciatyvas pagal iniciatyvą „Judus jaunimas“, taip pat 
pagal būsimą po -2013 m. numatytą vykdyti Europos jaunimo programą;

18. mano, kad reikia sudaryti palankesnes sąlygas neįgaliesiems ir juos skatinti dalyvauti 
Mokymosi visą gyvenimą programoje;

19. pabrėžia, kad neįgalūs asmenys privalo turėti prieigą prie veiksmingų socialinės apsaugos 
sistemų ir skurdo mažinimo programų, siekiant išvengti socialinės atskirties ir izoliacijos;

20. pabrėžia, kad siekiant skatinti socialinę įtrauktį ir užkirsti kelią skurdui, kuris dažnai 
apsunkina žmonių su negalia ir jų šeimų gyvenimą, gali prireikti invalidumo išmokų ir 
invalidumo pensijų sistemos reformų;

21. pabrėžia, kad neįgaliems asmenimis yra būtina užtikrinti vienodas galimybes gauti 
sveikatos apsaugą ir reabilitacijos paslaugas, orientuotas į specifinius jų poreikius.
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