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SUGESTII

Comisia pentru petiții 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:

1. atrage atenția asupra faptului că deficiențele în punerea în aplicare a principiului existent 
al egalității de tratament pentru persoanele cu handicap sunt aduse în mod sistematic în 
atenția Comisiei pentru petiții de către cetățenii vizați;

2. amintește că în anul 2007 a fost prezentată Comisiei Europene o petiție semnată de 
1 364 984 de cetățeni pentru a solicita o protecție amplă a persoanelor cu handicap în 
cadrul tuturor politicilor Uniunii Europene și că, până astăzi, Comisia Europeană nu a 
ținut seama suficient de această petiție legitimă;

3. subliniază faptul că incluziunea persoanelor cu handicap este esențială pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei europene 2010-2020 pentru persoanele cu handicap;

4. solicită stabilirea unei definiții a handicapului la care statele membre s-ar putea raporta;

5. subliniază faptul că petiționarii întâmpină numeroase obstacole care îngreunează utilizarea 
în condiții normale a sistemului de învățământ și accesul la asigurare și atrage atenția 
asupra lipsei facilităților de transport public și a lipsei de armonizare la nivelul UE privind 
scara folosită pentru a stabili gradul de handicap, care de multe ori, poate duce la 
excluziune socială;

6. solicită clasificarea tipurilor de handicap în funcție de gravitate, astfel încât să poată fi 
găsite soluții adaptate pe parcursul formării și al vieții profesionale;

7. atrage atenția asupra numărului mare de petiții privind persoanele care suferă de scleroză 
multiplă și în general de boli degenerative incapacitante; solicită Comisiei să definească o 
strategie politică pertinentă, care să prevadă acțiuni specifice în domeniile cercetării, 
prevenirii, asistenței și îngrijirii;

8. subliniază importanța implementării unor acțiuni și a unor strategii accesibile privind 
persoanele cu handicap, atât la nivel național, cât și european, cu respectarea deplină a 
drepturilor cetățenilor și rezidenților Uniunii, consacrate la articolul 26 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, privind integrarea persoanelor cu handicap;

9. subliniază necesitatea elaborării unei legislații cuprinzătoare privind lupta împotriva 
discriminării și insistă asupra urgenței reluării dezbaterii parlamentare pentru adoptarea 
directivei împotriva oricărui fel de discriminare; subliniază importanța unor campanii de 
sensibilizare privind riscul discriminării persoanelor cu handicap în cadrul tuturor 
categoriilor sociale și în special la locul de muncă;

10. recomandă statelor membre să dezvolte ateliere protejate în special prin scutiri fiscale și 
sociale și să pună în aplicare contracte adaptate condiției persoanelor cu handicap;
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11. subliniază nevoia de a schimba percepția generală asupra persoanelor cu handicap în 
cadrul societății pentru a promova incluziunea socială;

12. subliniază obligația autorităților publice de a identifica și a elimina obstacolele și barierele 
care limitează accesul persoanelor cu handicap la facilitățile și serviciile care sunt oferite 
întregii societăți, incluzând transportul, instituțiile și locurile publice, învățământul și 
informațiile publice, prin folosirea mijloacelor de comunicare corespunzătoare pentru 
fiecare tip de handicap, fără întârzieri și costuri suplimentare;

13. subliniază necesitatea de a îmbunătăți conformitatea site-urilor publice cu standardele în 
domeniul accesibilității internetului și de a promova conformitatea site-urilor private cu 
aceste standarde, precum și necesitatea de a asigura mai multe programe de televiziune 
subtitrate și cu descriere audio;

14. subliniază importanța depășirii problemelor legate de mobilitatea în cadrul UE prin 
facilitarea și promovarea utilizării cardului european de parcare pentru persoanele cu 
handicap și prin luarea de măsuri concrete pentru introducerea unei cărți de identitate 
europene pentru persoanele cu handicap;

15. subliniază că este important ca activitatea profesională să fie posibilă pentru persoanele cu 
handicap, fără a-i uita pe cei care trebuie să își suspende activitatea profesională pe 
anumite perioade din cauza naturii afecțiunii sau bolii de care suferă și subliniază 
importanța conceptelor de flexisecuritate și învățare pe tot parcursul vieții;

16. recomandă ca statele membre să creeze ghișee de specialitate, unde persoanele cu 
handicap, precum și familiile acestora vor putea obține informațiile necesare și solicita 
consiliere de ordin administrativ;

17. subliniază că copiii cu handicap trebuie să fie integrați în mod adecvat în sistemul general 
de învățământ și să beneficieze de sprijin individual, în interesul copilului; sprijină 
posibilele inițiative pentru educația și formarea profesională a copiilor cu handicap din 
cadrul acțiunii „Tineretul în mișcare”, precum și din cadrul viitorului Program european 
pentru tineret de după 2013;

18. consideră că ar trebui să fie facilitată și încurajată participarea persoanelor cu handicap în 
cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții;

19. accentuează faptul că persoanele cu handicap trebuie să aibă acces la sisteme eficiente de 
protecție socială și la programe de reducere a sărăciei pentru a evita excluziunea socială și 
izolarea;

20. subliniază faptul că pentru a promova incluziunea socială și pentru a preveni sărăcia, care 
adesea îngreunează viața persoanelor cu handicap și a familiilor acestora, poate fi nevoie 
de reformarea structurală a sistemului de ajutoare de handicap și a sistemului de pensii de 
invaliditate;

21. subliniază că este nevoie să se garanteze că persoanele cu handicap se bucură de acces 
egal la serviciile de sănătate și de reabilitare orientate spre nevoile lor specifice.
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