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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

1. úgy véli, hogy alapvető fontosságú a jogokon alapuló megközelítés a fogyatékosságügy 

kérdésében minden szakpolitikai területen; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy jobban támogassa a jogi és szervezeti akadályok 

megszüntetésére irányuló tagállami törekvéseket, és biztosítson egyenlő hozzáférést a 

fogyatékossággal élő személyek számára az inkluzív oktatáshoz és képzéshez, ezen belül 

a szakoktatáshoz és -képzéshez, valamint a felnőttképzéshez, a kultúrához, a turizmushoz 

és a sporthoz; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fogyatékossággal élő személyek 

számára biztosított legyen az egyéni támogatási szolgáltatások elérhetősége, 

akadálymentessége és megfizethetősége; 

3. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az oktatás és képzés úgy legyen 

megszervezve, hogy abba bevonják a fizikai vagy szellemi fogyatékossággal élő 

gyermekeket és felnőtteket, biztosítva számukra a tanácsadást, a támogatást és az egyéni 

oktatást; 

4. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák a minőségi és befogadó kisgyermekkori nevelés, 

az alapfokú oktatás és szociális ellátás hozzáférhetőségét, valamint hozzanak létre 

megfelelő struktúrákat és fogadjanak el hatékony intézkedéseket a fogyatékossággal élő 

és/vagy sajátos nevelési igényű (SNI) fiatal gyermekek, köztük a migráns és a többszörös 

megkülönböztetést elszenvedő gyermekek számára, valamint biztosítsanak egyéni 

támogatást a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálva, az egyedi és eltérő igények 

teljesítése, illetve a migránsok és a kisebbségek többségi oktatásba való sikeres 

integrációja céljából; 

5. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak minden szükséges erőforrást, többek között 

elegendő finanszírozást a fogyatékossággal élő tanulók és diákok megfelelő támogatására, 

valamint az oktatási és az egész életen át tartó tanulási infrastruktúrában dolgozó 

munkatársak képzésére; 

6. kiemeli, hogy alapvető fontosságú a tanárok és a oktatók felkészítése a fogyatékossággal 

élő gyermekekkel való munkára, és számukra a megfelelő támogatás biztosítása; ösztönzi 

a tagállamokat, hogy alakítsák ki a tanárok és oktatók inkluzív oktatásának, képzésének és 

folyamatos szakmai fejlődésének rendszerét, a különböző érdekelt felektől, különösen a 

fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetektől és a fogyatékossággal élő 

szakemberektől származó véleményeket is bevonva; 

7. sajnálja, hogy a gazdasági válság miatt Európában fokozatosan csökkentik az oktatás 

állami támogatását; rámutat, hogy az oktatás alapvető emberi jog és közjó; 

8. a fogyatékossággal élő és/vagy sajátos nevelési igényű fiatalok körében a korai 

iskolaelhagyók nagy számára tekintettel felhív az egész életen át tartó tanulás és a vonzó 

alternatívák kínálása által teremtett lehetőségek további vizsgálatára; úgy véli, hogy a 
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fogyatékossággal élő személyeknek szóló egész életen át tartó tanulási programok az 

európai fogyatékosságügyi stratégia alapvető részét képezik; 

9. ösztönzi az inkluzív oktatás és az egész életen át tartó tanulás terén bevált gyakorlatok 

cseréjét a tanárok, a munkatársak, az irányító szervek, illetve a fogyatékossággal élő 

diákok és tanulók között; 

10. javasolja, hogy az egyetemeken, munkaügyi központokban és más foglalkoztatási 

szolgálatoknál és kezdeményezéseknél gondoskodjanak olyan speciális tanácsadók 

jelenlétéről, akik tanácsot adnak a fogyatékossággal élő diákoknak a 

karrierlehetőségekről; 

11. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal közösen tűzzenek ki célokat a 

fogyatékossággal élő és a sajátos igényű személyek számára az oktatás és képzés, a 

szegénység csökkentése és a foglalkoztatás terén, és szorosan kövessék nyomon és 

értékeljék a helyzetüket helyi, regionális, nemzeti és uniós szinten; 

12. aggodalmát fejezi ki, hogy az előrelépés ellenére a fogyatékossággal élő személyek még 

mindig fokozottan ki vannak téve a munkanélküliség veszélyének, és hogy kevesebb mint 

30%-uknak van felsőoktatási vagy ezzel egyenértékű végzettsége, szemben a 

fogyatékossággal nem rendelkező emberek 40%-ával; felhívja ezért a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy fordítsanak különleges figyelmet a fogyatékossággal élő és/vagy sajátos 

nevelési igényű fiatalok által a középfokú oktatásból és az egyetemről és/vagy a 

szakképzésből a munka világába való átmenet során tapasztalt nehézségekre, és e cél 

érdekében használjanak fel minden elérhető eszközt és kezdeményezést a foglalkoztatás, 

az ifjúságpolitika, a kultúra, a sport és az oktatás területén, így például az ifjúsági 

garanciát, a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezést, az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapot (ESBA), az Európai Szociális Alapot (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapot (ERFA); kéri emellett, hogy az érdekelt szervezeteket, a fogyatékossággal élő 

személyek családjait és magukat a fogyatékossággal élő személyeket vonják be a teljes 

döntéshozatali folyamatba; 

13. kéri, hogy szélesebb körben kínáljanak minőségi és akadálymentes gyakornoki helyeket a 

fogyatékossággal élő fiatalok számára; 

14. a foglalkoztatással összefüggésben rámutat arra, hogy sok esetben a fogyatékossággal élő 

személyek csak akkor tudnak dolgozni, egy csapat tagjaként működni, és elkerülni a 

kényszerűségből otthonról végzett munkát, ha a munkaidő alatt egy személyi asszisztens 

áll a rendelkezésükre; felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak meg és ösztönözzenek 

minden szükséges intézkedést a munkahelyek akadálymentességének és inkluzivitásának 

biztosítása érdekében; 

15. hangsúlyozza, hogy az alacsonyabb iskolai végzettség, a korai iskolaelhagyás jelensége, a 

testre szabott programok hiánya, a megkülönböztetés, a munkához szükséges készségek és 

támogatás, illetve a munkahelyek akadálymentességének hiánya jelentik továbbra is a 

munkaerőpiaci beilleszkedés fő akadályait; 

16. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a fogyatékossággal élő nők foglalkoztatási aránya 50% 

alatt van, ami a velük szemben fennálló kettős diszkriminációra utal, és nehezíti a 

társadalomban való teljes részvételüket; 



 

AD\1134856HU.docx 5/11 PE604.815v02-00 

 HU 

17. ösztönzi az uniós közintézményeket és vállalatokat a sokszínűségre vonatkozó politikák és 

a sokszínűséggel foglalkozó nemzeti charták végrehajtására; 

18. alapvető fontosságúnak tartja a fogyatékossággal élő személyek hatékony hozzáférésének 

előmozdítását a mobilitáshoz és a tanórán kívüli tevékenységekhez, mint például a 

színházhoz, a tánchoz, a zenéhez, a művészetekhez – többek között az EU által jelenleg 

kidolgozás alatt álló kölcsönös elismerési rendszer, az európai fogyatékossági igazolvány 

minden tagállamban való bevezetése révén, amely egyenlő hozzáférést biztosítana 

bizonyos meghatározott kedvezményekhez, elsősorban a kultúra, a szabadidős 

tevékenységek, a sport és a közlekedés területén –, továbbá alapvető fontosságúnak tartja 

tájékoztatásukat a mobilitási lehetőségekről, a szükséges iránymutatás és segítség 

nyújtását, valamint az általuk tapasztalt nehézségek kezelését, többek között a nemzeti 

ügynökségek és a befogadó intézmények személyzetének megfelelő képzése révén; 

19. emlékeztet rá, hogy az Erasmus+ programok és más mobilitási kezdeményezések 

inkluzívabbá tételére irányuló erőfeszítések ellenére a nemzeti szociális rendszerek közötti 

harmonizáció és a jogosultságok hordozhatóságának hiánya jelentős akadályt képez a 

fogyatékossággal élő személyek mobilitásában; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a 

fogyatékossággal élő emberek mobilitásának elősegítése érdekében az ezen a téren 

folytatott együttműködés megerősítésére, valamint a megkülönböztető gyakorlatok 

megakadályozására a mobilitási programok kiválasztási eljárásaiban, ilyen például 

költségvetési plafon meghatározása a fogyatékossággal élő diákok Erasmus+ programon 

keresztül történő fogadásához; általában véve azt ajánlja, hogy a fogyatékossággal élő 

fiatalokat vegyék figyelembe a mobilitási programok költségvetéseinek tervezése során a 

megkülönböztetés elkerülése érdekében; 

20. üdvözli az akadálymentességre vonatkozó rendelkezések uniós programokba és 

kezdeményezésekbe való beépítésére irányuló jelenlegi erőfeszítéseket, valamint kéri az 

akadálymentességi követelmények szélesebb körű általános érvényesítését az Unió 

kulturális politikáiban, például a marrákesi szerződés végrehajtásán és az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv, az Európa Kulturális Fővárosa és a Kreatív Európa 

felülvizsgálatán keresztül; emlékeztet azonban arra, hogy globális keresztirányú 

megközelítésre van szükség valamennyi szolgáltatás akadálymentességéhez az európai 

akadálymentesítési intézkedéscsomag elfogadása révén; 

21. úgy véli, hogy a kulturális és kreatív ágazatokban zajló modernizáció hozzájárulhat a 

szolgáltatások akadálymentességének biztosításához; felhívja ezért a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az érintett szervezetek akadálymentessé 

tegyék szolgáltatásaikat, valamint fogadjanak el intézkedéseket annak biztosítására, hogy 

a fogyatékossággal élő személyeknek széles körű hozzáférése legyen a kultúrához, nem 

pusztán csak nézőkként, hanem olyan szereplőkként, akik mindennemű hátrányos 

megkülönböztetés nélkül képesek a cselekvésre és a részvételre a kultúra világában; 

22. üdvözli a fogyatékossággal élő személyekhez kapcsolódó kérdések társadalmi tudatosítása 

iránti kötelezettségvállalást; kiemeli továbbá, hogy a médiának alapvető szerepe lehet a 

fogyatékossággal élő és a sajátos igényű személyekkel kapcsolatos tudatosságnövelésben, 

a stigmák és hamis információk elleni fellépésben, illetve a társadalomban elterjedt 

tévképzetek megváltoztatásában; hangsúlyozza emellett, hogy a fogyatékosságügyi 

kérdések, a fogyatékossággal élő személyek és helyzetük sokszínűsége ismeretének és 
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megértésének növelésével a média aktívan hozzájárulhat a fogyatékossággal élő 

személyek hatékony és sikeres integrációjához a társadalmi élet minden területén; 

hangsúlyozza a polgárok oktatásának fontosságát is a rejtett/láthatatlan fogyatékossággal 

élő személyekhez kapcsolódó kérdésekben az ilyen személyek bántalmazástól való 

védelme érdekében; 

23. kiemeli, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok kevésbé vesznek részt fizikai 

tevékenységekben, mint fogyatékosság nélküli társaik, és hogy az iskolák fontos szerepet 

játszhatnak egy egészségesebb életstílus kialakításában; hangsúlyozza ezért a 

fogyatékossággal élő fiatalok fizikai tevékenységekben való fokozottabb részvétele 

elősegítésének fontosságát; felhívja a tagállamokat, hogy rövid időn belül számolják fel a 

fogyatékossággal élő vagy a sajátos igényű személyek sporttevékenységekben való 

részvétele előtt álló meglévő akadályokat; 

24. üdvözli a fogyatékossággal élő személyek sporthoz való hozzáférésének az Erasmus+ 

programon keresztüli megnőtt támogatását, valamint megfelelő támogatást kér azon 

kezdeményezésekhez, amelyek a sport minden szintjén elő kívánják mozdítani a 

hozzáférést és a részvételt, az ideiglenes egészségkárosodással élő személyek számára is; 

25. emlékeztet rá, hogy át kell hidalni a digitális szakadékot, és biztosítani kell, hogy a 

fogyatékossággal élő személyek teljes mértékben ki tudják használni a digitális uniót; 

hangsúlyozza ezzel kapcsolatban a fogyatékossággal élő személyek digitális készségei és 

kompetenciái – nevezetesen az Erasmus+ program által támogatott projektek révén való – 

fejlesztésének fontosságát, valamint felszólítja a tagállamokat, hogy garantálják a 

kiszolgáltatott polgárok – köztük a fogyatékossággal élők – online biztonságát a 

gyűlöletbeszéd, az internetes zaklatás és az online megkülönböztetés minden formája 

elleni hatékony eszközök révén, illetve azáltal, hogy a formális és a nem formális oktatás 

részeként is több képzést biztosítanak a digitális jártasság és médiaműveltség terén; 

felhívja emellett a tagállamokat, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek számára ingyen 

biztosítsák a megfelelő technológiai oktatási eszközöket, lehetővé téve számukra, hogy 

teljes értékűen részt vegyenek az oktatási és képzési tevékenységekben; 

26. a digitális eszközök és a digitalizálás fokozott használatára hív fel, amely a 

fogyatékossággal élő személyek teljes időben való foglalkoztatásba belépését támogatja az 

IT-ágazathoz hasonló területeken; 

27. felhívja a tagállamokat, hogy késedelem nélkül ültessék át a közszférabeli szervezetek 

honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2016/2102/EU 

irányelvet1 annak biztosítása érdekében, hogy mindenki képes legyen élni az 

információhoz és a demokratikus részvételhez való jogával; felhívja ezzel összefüggésben 

az uniós intézményeket, hogy az uniós honlapok akadálymentessége tekintetében 

teljesítsék az irányelvben meghatározott követelményeket és kötelezettségeket, valamint 

hogy a fogyatékossággal élő polgárokkal való kommunikációs lehetőségek javítása 

érdekében fokozzák a jelnyelv használatának előmozdítására irányuló erőfeszítéseiket az 

uniós intézmények kommunikációjában és működésében; 

28. a szociális jogok európai pillérével összefüggésben megerősíti, hogy biztosítani kell a 

szociális partnerek mellett a civil társadalom és a fogyatékossággal élő személyek 

                                                 
1 HL L 327., 2016.12.2., 1. o. 
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képviselőinek részvételét a civil párbeszédben; 

29. úgy véli, hogy az állampolgári ismeretek oktatásának figyelmet kellene fordítania a 

fogyatékossággal élő személyek helyzetére, mivel ők aránytalanul több, köztük fizikai 

akadályba ütköznek az aktív állampolgári részvétel terén; emlékeztet rá, hogy minden 

polgárnak joga van szavazni, és felhívja a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítására, hogy a fogyatékossággal élő személyek tekintetében is 

érvényesüljön ez a jog; 

30. aggodalommal jegyzi meg, hogy a fogyatékossággal élő menekültek és menedékkérők 

többszörös kihívásokkal néznek szembe, ilyen például a segítségnyújtáshoz és az 

oktatáshoz való hozzáférés hiánya, valamint a kommunikációt és az integrációt 

megkönnyítő támogató technológiához való elégtelen hozzáférés; felhívja ezért a 

Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt és az ENSZ menekültügyi főbiztosával 

(UNHCR) együttműködésben mozdítsa elő és védje meg a menekültek és menedékkérők 

között található fogyatékossággal élő személyek jogait, továbbá arra ösztönzi a 

tagállamokat, hogy biztosítsanak mindenki számára egyenlő hozzáférést az oktatáshoz, 

mégpedig a fogyatékossággal élő bevándorlók és menekültek számára kidolgozott egyedi 

programok és eszközök révén, valamint osszák meg a fogyatékossággal élő menekültek 

számára indított innovatív és sikeres programok bevált gyakorlatait, különösen az inkluzív 

és a sajátos szükségletű személyeknek nyújtott oktatás, szakképzés és készségfejlesztés 

terén; 

31. kiemeli a gondozók, és különösen a családtagok kulcsfontosságú szerepét, akik gyakran 

szinte teljes egészében ellátják a fogyatékossággal élő személy gondozási és 

segítségnyújtási igényeit; hangsúlyozza, hogy sürgető szükség van uniós és nemzeti 

politikákra, illetve ebből következő jogalkotási kezdeményezésekre a család támogatására 

vonatkozóan, figyelembe véve, hogy szinte minden esetben az anyák viselik vállukon a 

fogyatékosság kezelését, és nekik kell csökkenteniük vagy felfüggeszteniük a szakmai 

tevékenységüket, hogy a fogyatékossággal élő családtagjukat segítsék, különösen a fiatal 

és az idős családtagok tekintetében; felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el érdemi és 

megfelelő intézkedéseket a családok és a gondozók támogatására, továbbá dolgozzanak ki 

szabályozó intézkedéseket és szolgáltatásokat, amelyek révén a fogyatékossággal élő 

gyermekek szülei vagy rokonai szabadságot és/vagy a munkavégzés alóli felmentést 

kaphatnak, hogy össze tudják hangolni a munkájukat a gondozói kötelességeikkel; 

32. hangsúlyozza, hogy annak biztosításához, hogy az uniós jogszabályokat fokozatosan 

harmonizálják a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben 

(CRPD) meghatározott előírásokkal, az európai akadálymentesítési intézkedéscsomag 

gyorsabb elfogadására van szükség, és minden tagállamot fel kell kérni, hogy írja alá és 

ratifikálja az egyezményhez csatolt jegyzőkönyvet, és hajtsa végre az ENSZ-bizottság 

ajánlásait a 24. cikk tekintetében annak érdekében, hogy az Unió felvértezhesse magát az 

inkluzív és minőségi oktatás akadálymentesebbé tételéhez szükséges erőforrásokkal; 

33. emlékeztet az Európai Unió által ratifikált CRPD-egyezményben, valamint az Európai 

Unió Alapjogi Chartájának 21. és 26. cikkében foglalt kötelezettségekre, amelyek szerint 

a függetlenség, az integráció és az inkluzív oktatási és képzési rendszerhez, a társadalmi 

és kulturális élethez, a szabadidős tevékenységekhez és a sporthoz való hozzáférés 

biztosított jog, és hogy tilos a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés minden 
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formája; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák e kötelezettségek teljes 

mértékű teljesítésére tett erőfeszítéseiket, nevezetesen e jogokkal összhangban lévő 

jogszabályok elfogadásával, különben fennáll annak kockázata, hogy nem tudják 2020-ig 

elérni az európai fogyatékosságügyi stratégiában foglalt célokat; 

34. úgy véli, hogy nagyobb szinergiára van szükség az európai fogyatékosságügyi stratégia és 

a fenntartható fejlesztési célok között, különös tekintettel az oktatásra és a képzésre, 

amelyeket meg kell erősíteni; 

35. megfelelő finanszírozást és támogatást kér a fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezményből fakadó kötelezettségekkel kapcsolatos, jelenlegi és jövőbeli 

uniós jogi aktusok ellenőrzéséhez és azok eredményeinek nyomon követéséhez; 

36. kiemeli, hogy az európai fogyatékosságügyi stratégia végrehajtásának és eredményeinek 

jobb értékelése érdekében jobb adatgyűjtésre, statisztikákra és nyomon követésre van 

szükség; sajnálatát fejezi ki például amiatt, hogy a fenntartható fejlesztési célokra 

vonatkozó, az oktatással kapcsolatos uniós mutató nincs lebontva fogyatékosságok 

szerint; kiemeli, hogy az európai fogyatékosságügyi stratégiának törekednie kell a 

fogyatékossággal élő személyek oktatáshoz való hozzáféréséről szóló adatok gyűjtésében 

mutatkozó hiányosságok megszüntetésére; felhívja ezért a tagállamokat és a Bizottságot, 

hogy a fogyatékossággal élő személyek oktatáshoz való hozzáférésére vonatkozó 

egyértelmű mutatószámok révén gondoskodjanak egy hatékony adatgyűjtési rendszer 

létrehozásáról, különös tekintettel a gondozóiktól erősen függő személyekre vonatkozó 

adatokra; hasznosnak tartja a nemi dimenzió belefoglalását is a programtervezésbe, a 

nemek szerint lebontott adatok gyűjtését a fogyatékossággal élő személyek helyzetéről, a 

szakpolitikák és fellépések nyomon követését ezen a területen, valamint interszekcionális 

adatok gyűjtését a kiszolgáltatott, illetve a többszörös megkülönböztetéssel szembenéző 

személyekről; 

37. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot a fogyatékossággal élő személyek nemzeti és 

európai egyesületei uniós szintű hálózatának és együttműködésének támogatására a 

tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásának előmozdítása céljából. 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK VAGY SZEMÉLYEK JEGYZÉKE, 
AKIKTŐL A VÉLEMÉNY ELŐADÓJA HOZZÁJÁRULÁSOKAT KAPOTT 

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében 

készült. Az előadóhoz a következő szervezetektől vagy személyektől érkezett be vélemény a 

véleménye elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig. 

Szervezet és/vagy személy 

Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért 

Európai Fogyatékosügyi Fórum 
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