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SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala
l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni
tiegħu:
1. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li n-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tal-prinċipju eżistenti ta’
trattament ugwali ta' persuni b'dizabilità qed jinġiebu għall-attenzjoni tal-Kumitat għallPetizzjonijiet minn ċittadini mħassbin;
2. Jinnota li fl-2007 petizzjoni b'1 364 984 firma ġiet sottomessa lill-Kummissjoni u li fiha
kien qed jintalab li l-persuni b'diżabilità jingħataw protezzjoni estensiva fil-politiki kollha
tal-Unjoni Ewropea u li l-Kummissjoni sa issa naqset milli tqis kif dovut din l-inizjattiva
leġittima;
3. Jenfasizza l-fatt li l-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità hija essenzjali biex jintlaħqu lgħanijiet tal-Istrateġija Ewropea 2010-2020 dwar id-Diżabilità;
4. Jitlob li tingħata definizzjoni ta' diżabilità biex isservi bħala punt ta' referenza għall-Istati
Membri;
5. Jirrimarka li l-petizzjonanti jiltaqgħu ma' ħafna ostakli fl-użu normali tas-sistema
edukattiva u fl-aċċess għall-assigurazzjoni, u jiġbed l-attenzjoni lejn in-nuqqas ta' riżorsi
tat-trasport kif ukoll in-nuqqas ta' armonizzazzjoni fl-UE fl-iskali użati fiddeterminazzjoni tal-livell ta' diżabilità, li ħafna drabi jistgħu jwasslu għall-esklużjoni
soċjali;
6. Jitlob li ssir klassifikazzjoni tat-tipi ta' diżabilità skont is-severità tagħhom, sabiex ikunu
jistgħu jinstabu soluzzjonijiet xierqa tul il-perjodu kollu tal-edukazzjoni u l-ħajja
professjonali;
7. Jiġbed l-attenzjoni għan-numru kbir ta' petizzjonijiet li jikkonċernaw nies li jsofru millisklerosi multipla u minn mard deġenerattiv inkapaċitanti b'mod ġenerali; jistieden lillKummissjoni tiddefinixxi strateġija relevanti li tipprovdi azzjonijiet speċifiċi fil-qasam
tar-riċerka, tal-prevenzjoni, tal-assistenza u l-kura;
8. Jenfasizza l-importanza li jiġu implimentati azzjonijiet u strateġiji relatati mad-diżabilità li
jistgħu jintlaħqu finanzjarjament kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak tal-UE u li
għandhom jipproċedu b’rispett sħiħ għad-drittijiet taċ-ċittadini u r-residenti tal-UE, kif
stabbilit fl-Artikolu 26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea dwar lintegrazzjoni tal-persuni b'diżabilità;
9. Jenfasizza l-bżonn ta' liġijiet komprensivi kontra d-diskriminazzjoni u jisħaq fuq il-bżonn
urġenti li l-adozzjoni tad-direttiva kontra kull forma ta' diskriminazzjoni terġa' tibda
għaddejja mill-Parlament; jenfasizza l-importanza ta’ kampanji ta’ jqajmu kuxjenza dwar
ir-riskju ta’ diskriminazzjoni kontra l-persuni b'diżabilità f'kull qasam tal-ħajja u
speċjalment fuq il-post tax-xogħol;
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10. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jiżviluppaw workshops protetti, primarjament permezz
ta' eżenzjonijiet mit-taxxi u s-sigurtà soċjali, u li jiġu introdotti kuntratti mfassla apposta
skont is-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità;
11. Jenfasizza l-ħtieġa li tinbidel il-perċezzjoni tal-persuni b'diżabilità fis-soċjetà, sabiex tiġi
promossa l-inklużjoni soċjali;
12. Jenfasizza li l-awtoritajiet pubbliċi għandhom id-dmir li jidentifikaw u jeliminaw l-ostakli
u x-xkiel li jillimitaw l-aċċess tal-persuni b'diżabilità għall-faċilitajiet u s-servizzi
disponibbli għall-pubbliku inġenerali, inkluż it-trasport, l-istituzzjonijiet u l-postijiet
pubbliċi, l-edukazzjoni u l-informazzjoni pubblika, bl-użu tal-mezzi ta' komunikazzjoni
xierqa għat-tip ta' diżabilità kkonċernata u mingħajr dewmien jew spejjeż żejda;
13. Jenfasizza l-bżonn li l-konformità tal-websajts pubbliċi mal-istandards ta' aċċessibilità
għall-internet tittejjeb u li tiġi promossa il-konformità tal-websjats privati ma' dawk listandards, kif ukoll il-bżonn li jiġu żgurati aktar programmi televiżivi sottotitolati u
awdjodeskritti;
14. Jissottolinja l-importanza li l-problemi relatati mal-mobilità fi ħdan l-UE jiġu megħluba
billi jiġi ffaċilitat u promoss l-użu tal-karta Ewropea għall-parkeġġ għall-persuni
b'diżabilità u billi jittieħdu l-passi meħtieġa għall-introduzzjoni ta’ karta tal-identità
Ewropea komuni għall-persuni b’diżabilità;
15. Jissottolinja l-importanza li l-attività professjonali tkun possibbli għall-persuni
b'diżabilità, mingħajr ma wieħed jinsa dawk li forsi jkollhom bżonn jissospendu x-xogħol
tagħhom għal ċertu żmien minħabba n-natura tal-marda tagħhom, u jenfasizza wkoll limportanza tal-flessigurtà u tat-tagħlim matul il-ħajja;
16. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jwaqqfu punti speċjali ta' kuntatt fejn il-persuni
b'diżabilità u l-familji tagħhom ikunu jistgħu jiksbu l-informazzjoni u l-pariri
amministrattivi li għandhom bżonn;
17. Jiddikjara li t-tfal b'diżabilità jeħtieġ li jiġu integrati b'mod xieraq fis-sistema edukattiva
ġenerali u kif ukoll jiġu pprovduti bl-appoġġ individwali fl-aħjar interess tat-tfal; jappoġġa
l-inizjattivi possibbli għall-edukazzjoni u t-taħriġ għat-tfal b'diżabilità fil-qafas talinizjattiva Żgħażagħ Attivi, kif ukoll tal-Programm Ewropew għaż-Żgħażagħ ta' wara l2013;
18. Jikkunsidra li l-parteċipazzjoni tal-persuni b'diżabilità fil-programm ta' Tagħlim Tul ilĦajja għandha tiġi ffaċilitata u promossa;
19. Jenfasizza li l-persuni b'disabilità għandu jkollhom aċċess għal mezzi ta' protezzjoni
soċjali effettivi kif ukoll għall-programmi tat-tnaqqis tal-faqar, sabiex jiġu evitati lesklużjoni soċjali u l-iżolazzjoni;
20. Jenfasizza li jista’ jkun hemm il-bżonn ta' riformi strutturali fil-benefiċċji għad-diżabilità u
s-sistemi tal-pensjoni għad-disabilità, sabiex issir promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u biex
jiġi evitat il-faqar, li ħafna drabi jtaqqal il-ħajja ta' persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom;
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21. Jenfasizza li għandu jiġi żgurat li l-persuni b'diżabilità jkollhom aċċess ugwali għall-kura
tas-saħħa u s-servizzi ta’ rijabilitazzjoni mfassla għall-bżonnijiet speċjali tagħhom.
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