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WSKAZÓWKI
Komisja Petycji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:
1. zwraca uwagę na fakt, że obywatele często składają do Komisji Petycji petycje dotyczące
niedociągnięć we wdrażaniu obowiązującej zasady równego traktowania osób
niepełnosprawnych;
2. przypomina, że w roku 2007 przedstawiono Komisji Europejskiej podpisaną przez 1 364
984 obywateli petycję w sprawie szerszej ochrony osób niepełnosprawnych we
wszystkich obszarach polityki Unii Europejskiej, ale Komisja Europejska do dziś nie
uwzględniła należycie tego uzasadnionego żądania;
3. podkreśla fakt, że integracja osób niepełnosprawnych ma kluczowe znaczenie dla
osiągnięcia celów europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 20102020;
4. oczekuje wprowadzenia definicji niepełnosprawności, która byłaby punktem odniesienia
dla państw członkowskich;
5. podkreśla, że składający petycje spotykają się z wieloma barierami uniemożliwiającymi
im normalne korzystanie z systemu edukacji i dostęp do ubezpieczeń oraz zwracają uwagę
na niedostosowanie transportu publicznego oraz brak spójnego systemu określania stopnia
niepełnosprawności w Unii Europejskiej, co często może prowadzić do wykluczenia
społecznego;
6. oczekuje klasyfikacji rodzajów niepełnosprawności stosownie do ich stopnia, by
umożliwić wskazywanie odpowiednich rozwiązań przez cały okres kształcenia i życia
zawodowego;
7. zwraca uwagę na fakt, że składane są liczne petycje dotyczące osób cierpiących na
stwardnienie rozsiane czy ogólnie na choroby zwyrodnieniowe powodujące
niepełnosprawność; wzywa Komisję do określenia odpowiedniej strategii, przewidującej
działania specjalne w dziedzinie badań, zapobiegania, opieki i leczenia;
8. podkreśla znaczenie dla integracji osób niepełnosprawnych wdrażania możliwych ze
względów finansowych działań i strategii na rzecz osób niepełnosprawnych zarówno na
poziomie państw członkowskich, jak i Unii, przy pełnym poszanowaniu praw obywateli i
osób zamieszkujących Unię Europejską, zgodnie z postanowieniami art. 26. Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej;
9. podkreśla potrzebę tworzenia kompleksowych przepisów chroniących przed
dyskryminacją i potwierdza pilną konieczność podjęcia procedury parlamentarnej w celu
przyjęcia dyrektywy przeciw wszelkiej dyskryminacji; podkreśla znaczenie prowadzenia
kampanii informacyjnych na temat ryzyka dyskryminacji osób niepełnosprawnych we
wszystkich dziedzinach życia, a szczególnie w pracy;
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10. zaleca państwom członkowskim tworzenie zakładów pracy chronionej, zwłaszcza przez
wprowadzanie zwolnień od podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, oraz
stosowanie umów dostosowanych do sytuacji osób niepełnosprawnych;
11. podkreśla potrzebę zmiany ogólnego sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych w
społeczeństwie, aby upowszechniać integrację społeczną;
12. podkreśla obowiązek władz publicznych rozpoznawania i usuwania przeszkód i barier
ograniczających osobom niepełnosprawnym dostęp do udogodnień i usług oferowanych
całemu społeczeństwu, środków transportu, instytucji i miejsc publicznych, edukacji oraz
informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa za pomocą środków przekazu
odpowiednich dla rodzaju niepełnosprawności, bez opóźnień czasowych i dodatkowych
kosztów;
13. podkreśla potrzebę poprawy zgodności ogólnie dostępnych stron internetowych z
normami dostępności takich stron oraz wspierania zgodności prywatnych stron
internetowych z tymi normami, a także potrzebę zapewnienia większej liczby programów
telewizyjnych opatrzonych napisami dla osób z dysfunkcją słuchu lub z audiodeskrypcją
dla osób niewidomych i słabowidzących;
14. podkreśla znaczenie przezwyciężania problemów związanych z mobilnością osób
niepełnosprawnych w obrębie UE przez ułatwianie i upowszechnianie stosowania
europejskiej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej oraz przez podejmowanie
niezbędnych kroków w celu wprowadzenia powszechnej europejskiej legitymacji osoby
niepełnosprawnej;
15. podkreśla znaczenie umożliwiania podejmowania aktywności zawodowej osobom
niepełnosprawnym, w tym osobom, które ze względu na rodzaj schorzenia lub choroby
mogą być okresowo zmuszone do zawieszenia działalności zawodowej, oraz podkreśla
znaczenie elastycznych form zatrudnienia i kształcenia ustawicznego;
16. zaleca państwom członkowskim tworzenie wyspecjalizowanych punktów obsługi
udzielających osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom potrzebnych informacji i porad o
charakterze administracyjnym;
17. stwierdza, że dla dobra dzieci niepełnosprawnych należy je w odpowiedni sposób
integrować w ogólnym systemie edukacyjnym i zapewniać im indywidualne wsparcie;
popiera ewentualne inicjatywy na rzecz kształcenia i szkolenia dzieci niepełnosprawnych
w ramach programu „Mobilna młodzież” oraz przyszłego programu dotyczącego
europejskiej młodzieży na okres po 2013 r.;
18. uważa, że należy ułatwiać i wspierać udział osób niepełnosprawnych w programie
„Uczenie się przez całe życie”;
19. podkreśla, że osoby niepełnosprawne powinny mieć dostęp do skutecznego systemu
zabezpieczenia społecznego i programów ograniczających ubóstwo, by zapobiec ich
wykluczeniu społecznemu i izolacji;
20. podkreśla, że strukturalne reformy zasiłków dla niepełnosprawnych oraz systemów
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przyznawania rent z tytułu niepełnosprawności mogą być konieczne dla upowszechniania
integracji społecznej oraz zapobiegania ubóstwu, które często utrudnia życie osób
niepełnosprawnych i ich rodzin;
21. podkreśla potrzebę zapewnienia osobom niepełnosprawnym równego dostępu do systemu
opieki zdrowotnej i do usług rehabilitacyjnych przystosowanych do ich potrzeb.
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