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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1086/2011, którą złożyła Nicola Caputi (Włochy) w sprawie barier 
architektonicznych i niepełnosprawności w gminie Bernalda, Włochy

1. Streszczenie petycji

W petycji zwrócono uwagę na trudności w życiu codziennym osób niepełnosprawnych 
spowodowane przez rozmaite bariery architektoniczne w gminie Bernalda, występujące w 
szczególności w urzędach publicznych. Bariery takie utrudniają osobom niepełnosprawnym 
prowadzenie niezależnego życia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Dostępność jest warunkiem wstępnym udziału w społeczeństwie oraz w gospodarce i stanowi 
zatem kluczowy obszar działań UE w ramach jej polityki w sprawie niepełnosprawności. 
Dostępność definiuje się jako określenie tego, że osoby niepełnosprawne mają dostęp, na 
zasadzie równości z innymi osobami, do środowiska fizycznego, środków transportu, 
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a także do innych urządzeń 
i usług. 

Wciąż istnieją poważne bariery we wszystkich obszarach życia codziennego. Na przykład 
w UE-27 średnio jedynie 5% publicznych stron internetowych w całości spełnia normy 
dostępności stron internetowych, choć więcej z nich jest częściowo dostępnych. W unijnej 
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strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010–2020 stwierdzono1, że Komisja 
stosuje wiele instrumentów, od ustawodawstwa do standaryzacji poprzez finansowanie badań, 
w celu zwiększenia dostępności budynków, transportu, ITC, łącznie z nowymi technologiami. 

Komisja zapowiedziała także swoją wolę przedstawienia do końca 2012 r. Europejskiego aktu 
w sprawie dostępności. Jego celem jest poprawa funkcjonowania wewnętrznego rynku 
dostępnych produktów i usług, łącznie z środkami zwiększającymi stosowanie zamówień 
publicznych, pobudzając rozwój ogólnounijnego rynku urządzeń wspomagających. Działanie 
UE w tym obszarze stanowi wsparcie i dopełnienie działań krajowych. W ramach procesu 
przygotowawczego od dnia 13 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. przeprowadzono 
konsultację społeczną w celu zebrania opinii wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza 
przedsiębiorstw, osób niepełnosprawnych, dostawców usług i władz publicznych. Wyniki 
konsultacji społecznej zostaną przeanalizowane i będzie im towarzyszyła ocena społeczno-
gospodarczych skutków ewentualnych działań.

Począwszy od dnia 22 stycznia 2011 r. UE jest zobowiązana przestrzegać zobowiązań 
wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (konwencji ONZ) 
w granicach swoich kompetencji. Jednak w przypadku większości artykułów zawartych 
w konwencji główne kompetencje należą do państw członkowskich UE. Konkretne obowiązki 
związane z dostępnością są zawarte w art. 9 konwencji, zgodnie z którym Państwa Strony 
podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie 
równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, 
informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, 
a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, 
zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. 

Komisja wdraża niektóre polityki i działania na szczeblu europejskim w celu poprawy 
sytuacji osób niepełnosprawnych2; wiele obszarów ważnych w codziennym życiu osób 
niepełnosprawnych pozostaje w kompetencji właściwych władz na szczeblu krajowym lub na 
szczeblu samorządu terytorialnego. Ma to miejsce na przykład w przypadku świadczenia 
usług ogólnie dostępnych, powiązanych obiektów i ich stopnia dostępności. 

Będąc w pełni stroną przedmiotowej konwencji, Włochy są zobowiązane zapewnić 
dostępność i będą musiały przedstawić sprawozdanie dla Komitetu Praw Osób 
Niepełnosprawnych ONZ w kontekście środków przedsięwziętych w celu osiągnięcia 
zgodności z konwencją oraz w sprawie postępu osiągniętego, aby zapewnić pełne korzystanie 
z praw zawartych w konwencji.

Przepisy UE przewidują również ochronę przed dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność w odniesieniu do zatrudnienia, pracy i kształcenia zawodowego3. 

Komisja proponuje rozszerzenie ochrony p r z e d  dyskryminacją ze względu na 

                                               
1„Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier”, KOM(2010) 636, wersja ostateczna. 
2Zob. wykaz działań przewidzianych na lata 2010–2015, który został zawarty w załączniku do strategii, 
SEC(2010)1324.
3Dyrektywa 2000/78/WE Rady z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 

traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.U. L 303 z 2.12.2000 r.
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niepełnosprawność poza obszar zatrudnienia na inne obszary, uwzględniając dostęp do 
towarów i usług ogólnie dostępnych, łącznie z mieszkalnictwem i transportem, ochroną 
socjalną, ochroną zdrowia i kształceniem1. Projekt tej dyrektywy zawiera także zobowiązania 
do zapewnienia dostępności i rozsądnego zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych, o ile 
te zobowiązania nie będą nakładać nieproporcjonalnego obciążenia. Wniosek ten jest obecnie 
poddawany dyskusji w Radzie i wymaga jednomyślnej zgody. 

Wnioski
Komisja uważa, że przedstawione kwestie, a konkretnie dostępność obiektów i usług 
publicznych, należą do bezpośredniej kompetencji odpowiednich krajowych i lokalnych 
władz na szczeblu państw członkowskich. Na podstawie przedstawionych informacji Komisja 
może jedynie przedstawić ramy prawne obok swoich realizowanych inicjatyw dotyczących 
polityki, jednak obecnie nie ma podstaw do podejmowania innych bezpośrednich działań.

                                               
1Wniosek Komisji COM(2008) 426 końcowy dotyczący dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady 

równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.


