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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opominja, da državljani Odbor za peticije redno opozarjajo na pomanjkljivosti pri 
izvajanju veljavnega načela enakega obravnavanja invalidov;

2. poudarja, da je bila leta 2007 Komisiji posredovana peticija z 1.364.984 podpisi, katere 
avtorji so pozvali k obsežni zaščiti invalidov v vseh politikah Evropske unije, Komisija pa 
te upravičene pobude doslej ni ustrezno upoštevala;

3. poudarja, da je vključevanje invalidov bistveno za doseganje ciljev strategije evropske 
strategije o invalidnosti 2010–2020,

4. poziva k opredelitvi invalidnosti, na katero se bodo lahko sklicevale države članice;

5. poudarja, da se vlagatelji peticij soočajo s številnimi ovirami pri normalni uporabi 
izobraževalnega sistema in dostopu do zavarovanja, in opozarja na pomanjkanje sredstev 
in infrastrukture v javnem prevozu ter neusklajenost lestvic za ocenjevanje stopnje 
invalidnosti v EU, kar utegne pogosto povzročiti socialno izključenost;

6. poziva, naj se vrste invalidnosti opredelijo po resnosti, tako da bo mogoče poiskati 
ustrezno prilagojene rešitve v vsem izobraževanju in poklicnem življenju;

7. opozarja na veliko število peticij v zvezi s položajem bolnikov z multiplo sklerozo in 
drugimi degenerativnimi boleznimi, ki na splošno povzročajo invalidnost; poziva 
Komisijo, naj opredeli ustrezno strategijo, ki bo določala posebne ukrepe na področju 
raziskav o preprečevanju, osebne pomoči in oskrbi;

8. poudarja, da je pomembno izvajati cenovno sprejemljive ukrepe in strategije s področja 
invalidnosti na nacionalni in evropski ravni, pri čemer je treba dosledno spoštovati pravice 
državljanov in rezidentov Unije v skladu s členom 26 Listine o temeljnih pravicah 
Evropske unije v zvezi z vključevanjem invalidov;

9. poudarja, da je potrebna obsežna zakonodaja za preprečevanje diskriminacije in da je 
nujno treba sprejeti direktivo proti vsem oblikam diskriminacije, da bi v Parlamentu 
dokončali ta postopek; poudarja, da so pomembne kampanje za ozaveščanje javnosti o 
nevarnosti diskriminacije invalidov iz vseh družbenih slojev, zlasti v delovnem okolju;

10. državam članicam priporoča, naj razvijejo zaščitne delavnice, in sicer z davčnimi in 
socialnimi olajšavami, in naj oblikujejo delovne pogodbe, prilagojene razmeram 
invalidov;

11. poudarja, da je treba spremeniti splošno dojemanje invalidov v družbi, da bi spodbudili 
njihovo vključenost v družbo;

12. poudarja, da je dolžnost javnih organov poiskati in odpraviti ovire in prepreke, ki 
invalidom onemogočajo dostop do objektov in storitev za širšo javnost, vključno s 
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prevozom, javnimi ustanovami in javnimi mesti, javnim izobraževanjem in 
informiranjem, in sicer z uporabo ustrezne oblike komuniciranja za posamezno vrsto 
invalidnosti brez zamud in dodatnih stroškov;

13. poudarja, da je treba izboljšati skladnost javnih spletnih mest s standardi spletne 
dostopnosti ter spodbujati skladnost zasebnih spletnih mest s temi standardi, pa tudi 
zagotoviti več podnaslovljenih televizijskih oddaj in oddaj z zvočnim opisom;

14. poudarja, da je treba premostiti ovire v zvezi z mobilnostjo v EU, in sicer z omogočanjem 
in spodbujanjem uporabe parkirne kartice za invalide ter s sprejetjem potrebnih ukrepov 
za uvedbo enotne osebne izkaznice za invalide;

15. poudarja, da je treba invalidom omogočiti izvajanje poklicne dejavnosti, pri čemer ne 
smemo pozabiti na tiste, ki morajo morda svojo dejavnost zaradi bolezni ali obolenja za 
določeno obdobje prekiniti, poudarja pa tudi pomen prožne varnosti in vseživljenjskega 
učenja;

16. priporoča, naj države članice omogočijo specializirane kontaktne točke, kjer bodo lahko 
invalidi in njihovi družinski člani dobili potrebne informacije in svetovanje glede upravnih 
zadev;

17. meni, da morajo biti invalidni otroci ustrezno vključeni v redni izobraževalni sistem in 
uživati individualno podporo, ki je v največjem interesu otroka; podpira možne pobude za 
izobraževanje in usposabljanje za invalidne otroke v okviru pobude Mladi in mobilnost, 
pa tudi v okviru prihodnjega evropskega programa Mladina po letu 2013;

18. meni, da bi se bilo treba podpirati in spodbujati udeležbo invalidov v programu 
vseživljenjskega učenja in jo spodbujati;

19. poudarja, da morajo imeti invalidi dostop do učinkovitih sistemov socialnega varstva in 
programov za zmanjševanje revščine, da ne bi bili socialno izključeni in osamljeni;

20. poudarja, da bi utegnile biti za spodbujanje socialne vključenosti in preprečevanje 
revščine, ki pogosto otežuje življenje invalidov in njihovih družin, potrebne strukturne 
reforme invalidskih prejemkov in sistemov invalidske pokojnine;

21. poudarja, da je treba invalidom zagotoviti enakovreden dostop do zdravstvenega varstva 
ter rehabilitacijske storitve, ki bodo prilagojene njihovim posebnim potrebam.
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