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Suġġett: Petizzjoni 1086/2011, imressqa minn Nicola Caputi, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar il-barrieri arkitettoniċi u d-diżabilità fil-muniċipalità ta’ Bernalda (l-
Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tiġbed l-attenzjoni għad-diffikultajiet ikkawżati lill-persuni b’diżabilità, fil-ħajja 
tagħhom ta’ kuljum, minn diversi barrieri arkitettoniċi fil-muniċipalità ta’ Bernalda u fl-
uffiċċji pubbliċi b’mod partikolari. It-tali barrieri jagħmluha diffiċli għall-persuni b’diżabilità 
inkwistjoni biex jgħixu ħajja indipendenti.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

L-aċċessibilità hija prekondizzjoni għall-parteċipazzjoni fis-soċjetà u fl-ekonomija u għalhekk 
hija qasam ewlieni ta’ azzjoni għall-UE fil-politika dwar id-diżabilità tagħha. L-aċċessibilità 
hija definita bħala li tfisser li persuni b’diżabilità jkollhom aċċess, fuq bażi ugwali ma’ 
ħaddieħor, għall-ambjent fiżiku, it-trasport, it-teknoloġiji u s-sistemi tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT), u faċilitajiet u servizzi oħra. 

Għadhom jeżistu ostakoli kbar fl-oqsma kollha tal-ħajja ta’ kuljum. Pereżempju, bħala medja 
fl-UE-27, huma biss 5 % il-websajts pubbliċi li huma konformi kompletament mal-istandards 
dwar l-aċċessibilità tal-web, għalkemm hemm aktar li huma parzjalment aċċessibbli. Kif 
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imsemmi fl-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 2010-20201, il-Kummissjoni qed tuża firxa 
ta’ strumenti, mil-leġiżlazzjoni għall-istandardizzazzjoni, permezz ta’ finanzjament tar-
riċerka, biex ittejjeb l-aċċessibilità tal-ambjent mibni, it-trasport, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni inklużi teknoloġiji ġodda. 

Il-Kummissjoni ħabbret ukoll l-intenzjoni tagħha li tipproponi Att Ewropew għall-
Aċċessibilità sat-tmiem tal-2012. L-għan huwa li jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern għall-
prodotti u s-servizzi aċċessibbli, inklużi miżuri biex jiżdied l-użu tal-akkwist pubbliku, 
filwaqt li jitrawwem suq madwar l-UE għal teknoloġija assistiva. L-azzjoni tal-UE f’dan il-
qasam tappoġġja u tissuplimenta l-attivitajiet nazzjonali. Bħala parti mill-proċess 
preparatorju, saret konsultazzjoni pubblika mit-13 ta’ Diċembru 2011 sal-29 ta’ Frar 2012 
biex jinġabru l-opinjonijiet tal-partijiet interessati kollha kkonċernati, b’mod partikolari 
negozji, persuni b’diżabilità, fornituri tas-servizz u awtoritajiet pubbliċi. Ir-riżultati tal-
konsultazzjoni pubblika se jiġu analizzati u akkumpanjati minn valutazzjoni tal-impatti soċjo-
ekonomiċi ta’ miżuri possibbli.

Mit-22 ta’ Jannar 2011 l-UE hija marbuta bid-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità (il-Konvenzjoni tan-NU) sal-
limitu tal-kompetenza tagħha. Madankollu, għal bosta mill-artikoli tal-Konvenzjoni l-
kompetenza primarja hija tal-Istati Membri tal-UE. L-obbligazzjonijiet speċifiċi dwar l-
aċċessibilità huma spjegati fl-Artikolu 9: il-Konvenzjoni tirrikjedi li l-Partijiet tal-Istati jieħdu
miżuri xierqa biex jiżguraw lill-persuni b’diżabilità aċċess, fuq bażi ugwali ma’ ħaddieħor, 
għall-ambjent fiżiku, għat-trasport, għall-informazzjoni u l-komunikazzjonijiet, inklużi 
teknoloġiji u sistemi tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, u għal faċilitajiet oħra u servizzi
miftuħa jew ipprovduti lill-pubbliku, kemm f’żoni urbani kif ukoll f’żoni rurali. 

Billi l-Kummissjoni twettaq ċertu politiki u azzjonijiet f’livell Ewropew biex tittejjeb is-
sitwazzjoni tal-persuni b’diżabilità2, ħafna oqsma ta’ importanza għall-ħajja ta’ kuljum tal-
persuni b’diżabilità jibqgħu l-kompetenza tal-awtoritajiet rilevanti fil-livell tal-gvern 
nazzjonali jew lokali. Dan huwa l-każ pereżempju għall-provvista ta’ servizzi miftuħa għall-
pubbliku, il-faċilitajiet relatati u l-livell tagħhom ta’ aċċessibilità. 

Bħala parti sħiħa mill-Konvenzjoni, l-Italja hija marbuta bl-obbligu li ttejjeb l-aċċessibbilità, u 
se jkollha tirrapporta lill-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità dwar il-
miżuri meħuda sabiex tinkiseb il-konformità mal-Konvenzjoni u dwar il-progress magħmul 
biex ikun żgurat użu sħiħ tad-drittijiet inklużi fiha.

Il-liġi tal-UE tipprovdi wkoll protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni abbażi ta’ diżabilità fl-
impjieg, fix-xogħol u fit-taħriġ vokazzjonali3. 

Il-Kummissjoni pproponiet li testendi l-protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
diżabilità lil hinn mill-qasam tal-impjiegi għal oqsma oħra inkluż l-aċċess għall-oġġetti u s-
servizzi li huma disponibbli għall-pubbliku, inkluż id-djar u t-trasport, il-protezzjoni soċjali, 
                                               
1 “Impenn mill-Ġdid għal Ewropa Mingħajr Ostakoli”, COM(2010) 636 finali 
2 Ara l-lista tal-azzjonijiet għall-2010-2015 dettaljata fl-Anness għall-Istrateġija, SEC(2010)1324.
3 Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza 

fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU L 303, 02.12.2000).
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il-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni 1. Dan l-abbozz tad-Direttiva jinkludi wkoll obbligazzjonijiet 
biex tkun żgurata l-aċċessibilità u tkun ipprovduta akkomodazzjoni raġjonevoli għal persuni 
b’diżabilità, sakemm dawn l-obbligazzjonijiet ma jimponux piż sproporzjonat. Il-proposta qed 
tiġi diskussa fil-Kunsill u teħtieġ approvazzjoni unanima. 

Konklużjonijiet
Il-Kummissjoni tqis il-kwistjonijiet indirizzati, jiġifieri l-aċċessibilità għall-faċilitajiet u s-
servizzi pubbliċi, bħala l-kompetenza diretta tal-awtoritajiet nazzjonali u lokali rispettivi fil-
livell tal-Istati Membri. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, il-Kummisssjoni tista’ 
tistabbilixxi biss il-qafas legali flimkien mal-inizjattivi tal-politika kontinwi iżda attwalment 
m’għandha ebda bażi bex tieħu azzjoni diretta oħra.

                                               
1 Il-proposta tal-Kummissjoni COM(2008) 426 finali għal Direttiva dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-

trattament ugwali tal-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali lil hinn mill-qasam tal-impjieg.


