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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 

afaceri sociale, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 

de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. consideră că este esențială menținerea unei abordări bazate pe drepturi a problemei 

dizabilităților în toate domeniile de politică; 

2. invită Comisia să furnizeze un sprijin mai mare pentru acțiunile statelor membre de 

eliminare a obstacolelor juridice și organizaționale și de asigurare a accesului egal al 

persoanelor cu handicap la o educație și o formare incluzive, inclusiv în învățământul 

profesional și tehnic și în programele educaționale pentru adulți, precum și la cultură, 

turism și sport; subliniază că este important să se asigure servicii individualizate, 

accesibile și abordabile de asistență pentru persoanele cu handicap; 

3. solicită statelor membre să se asigure că sistemele lor de educație includ și integrează în 

parcursurile de învățământ și formare copiii și adulții cu dizabilități fizice sau mentale, 

oferind și servicii și prestații de orientare și susținere, precum și de predare individuală; 

4. solicită statelor membre să asigure accesul la educație și la servicii sociale de calitate și 

incluzive în învățământul preșcolar și primar, precum și să creeze structuri adecvate și să 

ia măsuri eficiente pentru copiii cu handicap și/sau cu nevoi educaționale speciale (NES) 

și să asigure un sprijin individual în interesul superior al copilului, inclusiv pentru copiii 

migranți și cei care suferă de discriminări multiple, pentru a răspunde unor nevoi 

particulare și diverse și a facilita integrarea migranților și a minorităților în sistemul 

principal de educație; 

5. solicită statelor membre să pună la dispoziție toate resursele necesare, printre care și 

finanțări suficiente, pentru a asigura o asistență adecvată pentru elevii și studenții cu 

handicap, precum și pentru formarea personalului din infrastructurile de educație și de 

învățare pe tot parcursul vieții; 

6. subliniază că este esențială pregătirea profesorilor și a formatorilor pentru a lucra cu copiii 

cu handicap și a le oferi un sprijin corespunzător; încurajează statele membre să creeze 

programe de instruire în educația favorabilă incluziunii și de dezvoltare profesională 

continuă a profesorilor și a formatorilor, cu contribuții din partea diverșilor actori, în 

special a organizațiilor care reprezintă persoanele cu handicap și a membrilor cu handicap 

ai acestor profesii; 

7. își exprimă regretul cu privire la reducerea progresivă a finanțării publice pentru educație 

ca urmare a crizei economice din Europa; atrage atenția asupra faptului că educația este 

unul dintre drepturile fundamentale ale omului și un bun comun; 

8. solicită, având în vedere numărul mare al cazurilor de abandon școlar timpuriu în rândul 

tinerilor cu handicap și/sau cu NES, o explorare mai aprofundată a posibilităților oferite 

de educația pe tot parcursul vieții și de oferirea unor alternative atractive; consideră că 

promovarea programelor de educație pe tot parcursul vieții pentru persoanele cu handicap 

este o parte esențială a Strategiei europene pentru persoanele cu handicap; 
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9. încurajează schimburile de practici optime de educație favorabilă incluziunii și de învățare 

pe tot parcursul vieții între profesori, personal, organele de conducere și studenții și elevii 

cu handicap; 

10. recomandă angajarea unor consilieri speciali la sediile universităților, centrelor de plasare 

a forței de muncă și ale altor servicii și inițiative pentru ocupare a forței de muncă, care să 

ofere studenților cu handicap informații privind oportunitățile de carieră; 

11. solicită Comisiei ca, împreună cu statele membre, să stabilească obiective pentru 

participarea la educație și formare, reducerea sărăciei și ocuparea forței de muncă pentru 

persoanele cu handicap și persoanele cu nevoi speciale, precum și să monitorizeze 

îndeaproape și să evalueze situația acestora la nivel local, regional, național și la nivelul 

UE; 

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, în pofida unor îmbunătățiri, persoanele cu 

handicap sunt în continuare foarte expuse riscului de șomaj, precum și cu privire la faptul 

că mai puțin de 30 % dintre acestea au absolvit o formă de învățământul terțiar sau 

echivalent, în comparație cu aproximativ 40 % în cazul persoanelor fără handicap; 

solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să acorde o atenție specială dificultăților 

cu care tinerii cu handicap și/sau NES se confruntă în tranziția de la educația secundară și 

universitară și/sau formarea profesională la ocuparea unui loc de muncă, și să utilizeze în 

acest scop toate instrumentele și inițiativele din domeniile ocupării forței de muncă, 

politicii de tineret, culturii, sportului și educației, cum ar fi Garanția pentru tineret, Tineret 

în Mișcare, Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), Fondul Social European 

(FSE) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); solicită, de asemenea, 

implicarea asociațiilor de sector, a persoanelor cu handicap și a familiilor acestora în toate 

procesele decizionale; 

13. solicită o ofertă mai largă de stagii de calitate accesibile pentru tinerii cu handicap; 

14. subliniază că, în ceea ce privește angajarea, prezența unui asistent personal în timpul 

programului de lucru este, în multe cazuri, singura opțiune pentru persoanele cu handicap 

de a avea un loc de muncă, de a face parte dintr-o echipă și de a evita să fie obligate să 

lucreze la domiciliu; invită statele membre să adopte și să încurajeze luarea tuturor 

măsurilor necesare pentru ca locurile de desfășurare a activității profesionale să fie 

accesibile și incluzive; 

15. subliniază faptul că un nivel de educație scăzut, fenomenul abandonului școlar timpuriu, 

lipsa unor programe adaptate, discriminarea, lipsa de competențe și de susținere pentru 

angajare, precum și accesibilitatea locurilor unde se desfășoară munca sunt în continuare 

principalele obstacole în calea integrării pe piața muncii; 

16. regretă faptul că rata de ocupare în rândul femeilor cu handicap este de sub 50 %, ceea ce 

dovedește dubla discriminare cu care acestea se confruntă, precum și că acest lucru 

împiedică participarea lor deplină la viața socială; 

17. încurajează instituțiile publice ale UE și întreprinderile să aplice politici de diversitate și 

Carte naționale ale diversității; 

18. consideră că este esențial să se promoveze accesul efectiv la mobilitate — inclusiv prin 
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introducerea în toate statele membre a cardului european pentru dizabilitate, un sistem de 

recunoaștere reciprocă elaborat în prezent de UE pentru a garanta un acces egal la anumite 

drepturi specifice, mai ales în domeniile culturii, timpului liber, sportului și transportului 

— și la activități extracuriculare, precum teatrul, dansul, muzica, arta, să se 

îmbunătățească informațiile pentru persoanele cu handicap în ceea ce privește 

oportunitățile de mobilitate, pentru a le oferi îndrumările și asistența necesare și pentru a 

aborda dificultățile cu care se confruntă, inclusiv prin instruirea corespunzătoare a 

personalului din agențiile naționale și din instituțiile gazdă; 

19. reamintește faptul că, în pofida eforturilor depuse pentru a face programele Erasmus+ și 

alte inițiative de mobilitate mai favorabile incluziunii, lipsa armonizării între sistemele 

sociale naționale și a portabilității drepturilor reprezintă un imens obstacol pentru 

mobilitatea persoanelor cu handicap; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să 

consolideze colaborarea în acest domeniu, în vederea facilitării mobilității persoanelor cu 

handicap, și să evite practicile discriminatorii în procesul de selecție pentru programele de 

mobilitate, cum ar fi stabilirea unui plafon bugetar pentru primirea studenților cu 

handicap, în special în programul Erasmus +; recomandă, în general, ca la stabilirea 

bugetului programelor de mobilitate, să fie luate în considerare necesitățile financiare ale 

tinerilor cu handicap, pentru a evita discriminarea; 

20. salută acțiunile în curs pentru a include dispoziții privind accesul la programele și 

inițiativele Uniunii și solicită o mai bună integrare a cerințelor de accesibilitate în 

politicile culturale ale Uniunii, inclusiv prin aplicarea Tratatului de la Marrakech, 

revizuirea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV) și programele 

„Capitalele europene ale culturii” și „Europa creativă”; reamintește, cu toate acestea, 

necesitatea de a avea o abordare globală transversală asupra accesibilității tuturor 

serviciilor, prin adoptarea Actului european privind accesibilitatea; 

21. consideră că modernizarea în curs în sectoarele culturale și creative poate contribui la un 

acces mai extins la servicii; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să se asigure că 

organizațiile relevante garantează accesibilitatea serviciilor lor, să ia măsuri pentru a 

asigura un acces mai extins la cultură al persoanelor cu handicap, nu doar ca simpli 

spectatori, ci și ca actori și protagoniști capabili să acționeze și să intervină, fără nicio 

discriminare, în lumea culturii; 

22. salută angajamentul de creștere a gradului de conștientizare socială a problemelor 

persoanelor cu handicap; subliniază, în plus, că mass-media poate fi un instrument esențial 

pentru creșterea gradului de conștientizare, combaterea stigmatizării și a dezinformării și 

eliminarea ideilor preconcepute la nivelul societății cu privire la persoanele cu handicap și 

persoanele cu nevoi speciale; subliniază, de asemenea, că prin creșterea gradului de 

conștientizare și de înțelegere a aspectelor dizabilității, precum și a diversității persoanelor 

cu handicap și a situațiilor lor, mass-media poate contribui activ la o integrare efectivă și 

reușită a persoanelor cu handicap în toate aspectele vieții sociale; subliniază, de asemenea, 

importanța educării cetățenilor cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele cu 

dizabilități ascunse/invizibile, pentru a le proteja de abuzuri; 

23. subliniază că tinerii cu handicap participă mai puțin la activitățile fizice decât tinerii fără 

handicap și că școlile joacă un rol important în adoptarea unui stil de viață sănătos; 

subliniază, prin urmare, importanța favorizării practicării activităților fizice de către tinerii 
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cu handicap; invită statele membre să elimine rapid toate barierele care împiedică 

participarea persoanelor cu handicap și a persoanelor cu nevoi speciale la activități 

sportive; 

24. salută creșterea sprijinului pentru accesul persoanelor cu handicap la practicarea sportului 

prin programul Erasmus + și solicită să se acorde o susținere adecvată a inițiativelor care 

vizează îmbunătățirea accesibilității și a participării la activități sportive la toate nivelurile, 

inclusiv pentru persoanele cu deficiențe temporare; 

25. reamintește necesitatea de a reduce decalajul digital și de a lua măsuri pentru ca 

persoanele cu handicap să poată beneficia în totalitate de uniunea digitală; subliniază, în 

acest context, că este importantă îmbunătățirea competențelor și abilităților digitale ale 

persoanelor cu handicap, în special prin intermediul proiectelor finanțate prin programul 

Erasmus +, și invită statele membre să asigure protecția cetățenilor vulnerabili în mediul 

online, inclusiv a persoanelor cu handicap, prin măsuri eficiente de combatere a 

discursurilor de incitare la ură, a hărțuirii cibernetice și a tuturor formelor de discriminare 

online și prin asigurarea unui nivel mai ridicat de instruire pentru alfabetizarea digitală și 

mediatică, atât în cadrul învățământului non-formal, cât și a celui formal; invită, în plus, 

statele membre să pună gratuit la dispoziția minorilor cu handicap instrumente tehnologice 

cu caracter educațional adecvate, care să le permită să se integreze în totalitate în 

activitățile educative și de formare; 

26. solicită o utilizare mai extinsă a instrumentelor digitale și a digitalizării ca mijloc de 

susținere a angajării persoanelor cu handicap la locuri de muncă cu normă întreagă în 

domenii cum ar fi sectorul TI; 

27. invită statele membre să transpună fără întârziere Directiva (UE) 2016/2102 privind 

accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor publice1, pentru a 

garanta tuturor dreptul la informare și participare democratică; solicită, în acest context, 

instituțiilor UE să respecte cerințele și obligațiile prevăzute de directivă cu privire la 

accesibilitatea site-urilor web ale UE și să își intensifice eforturile pentru a facilita 

folosirea limbajului semnelor în cadrul comunicării și funcționării instituțiilor UE, în 

vederea îmbunătățirii oportunităților de interacțiune cu cetățenii cu handicap; 

28. afirmă, în contextul pilonului european al drepturilor sociale, necesitatea asigurării 

participării societății civile și a reprezentanților persoanelor cu handicap la dialogul civic, 

alături de partenerii sociali; 

29. consideră că educația pentru cetățenia activă ar trebui să abordeze perspectivele 

persoanelor cu handicap, care se confruntă cu disproporționat de multe obstacole, inclusiv 

de natură fizică, în ceea ce privește accesul la participarea civică; reamintește că toți 

cetățenii au dreptul de a vota și solicită statelor membre să ia măsurile necesare pentru a 

garanta respectarea acestui drept în cazul persoanelor cu handicap; 

30. ia act cu îngrijorare de faptul că refugiații și solicitanții de azil cu handicap se confruntă 

cu multe provocări, cum ar fi lipsa accesului la asistență și la educație și un acces 

insuficient la tehnologiile asistive, care le-ar putea ușura comunicarea și integrarea; 

solicită Comisiei, împreună cu statele membre și în cooperare cu Înaltul Comisariat al 

                                                 
1 JO L 327, 2.12.2016, p. 1. 
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Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR), să promoveze și să protejeze drepturile 

refugiaților și ale solicitanților de azil cu handicap și încurajează statele membre să 

asigure accesul egal la educație pentru toți, în special prin programe și măsuri specifice 

pentru imigranții și refugiații cu handicap, precum și să facă schimburi de bune practici în 

materie de programe inovatoare reușite pentru refugiații cu handicap, în special în 

domeniul educației incluzive, al educației pentru persoane cu nevoi speciale, al formării 

profesionale și al dezvoltării competențelor; 

31. subliniază rolul esențial al îngrijitorilor și, în special, al familiei, care răspund adesea 

nevoilor de îngrijire și asistență ale persoanelor cu handicap aproape în totalitate; 

subliniază necesitatea stringentă a unor politici ale UE și naționale, precum și a unor 

inițiativele legislative ulterioare pentru susținerea familiilor, ținând seama de faptul că, în 

aproape toate cazurile, mamele sunt cele care își asumă sarcina situației legate de 

dizabilitate și sunt obligate să-și reducă sau să-și suspende activitatea profesională pentru 

a îngriji membrii cu handicap ai familiei, în special persoanele tinere și cele în vârstă; 

invită statele membre să adopte măsuri adecvate și relevante pentru a sprijini familiile și 

îngrijitorii și să creeze un set de instrumente normative și servicii care să dea posibilitatea 

părinților și rudelor copiilor cu handicap să beneficieze de concedii și/sau de scutiri de 

muncă care să le permită concilierea vieții profesionale cu îngrijirile pe care trebuie să le 

acorde; 

32. subliniază că, pentru a armoniza progresiv legislația Uniunii cu dispozițiile Convenția 

Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap  (CRPD), va fi necesară 

accelerarea adoptării Directivei referitoare la Actul european privind accesibilitatea, iar 

toate statele membre vor trebui invitate să semneze și să ratifice Protocolul opțional la 

convenție și să transpună în practică recomandările Comitetului ONU cu privire la 

articolul 24, pentru ca UE să poată dispune de mijloacele necesare pentru a facilita accesul 

la o educație favorabilă incluziunii și de calitate; 

33. reamintește obligațiile care decurg din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 

handicap, ratificată de Uniunea Europeană, precum și din articolele 21 și 26 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care stipulează că independența, integrarea 

și accesul la un sistem de învățământ și de formare incluziv, la viața culturală și civică și 

la activități recreative și sportive sunt drepturi garantate, precum și că orice formă de 

discriminare pe motiv de handicap este interzisă; solicită insistent Comisiei și statelor 

membre să își intensifice eforturile de a respecta întru totul aceste obligații, prin adoptarea 

unor măsuri legislative în conformitate cu drepturile respective, pentru că, în caz contrar, 

nu vor reuși să atingă obiectivele pentru 2020 stabilite în Strategia europeană pentru 

persoanele cu handicap; 

34. consideră că este necesară o mai mare sinergie între Strategia europeană pentru persoanele 

cu handicap și Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), în special în ceea ce privește 

educația și formarea, care ar trebui consolidată; 

35. solicită o finanțare și un sprijin adecvate pentru monitorizarea progreselor înregistrate, 

precum și pentru verificarea actelor juridice existente și viitoare ale Uniunii în raport cu 

obligațiile prevăzute în CRPD; 

36. subliniază că, pentru o mai bună evaluare a transpunerii în practică și a rezultatelor 

Strategiei europene pentru persoanele cu handicap, sunt necesare o colectare a datelor, 
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statistici și o monitorizare mai bune; regretă faptul că, de exemplu, printre indicatorii UE 

pentru ODD, cel privind educația nu are o categorie specială pentru persoanele cu 

handicap; subliniază că Strategia europeană pentru persoanele cu handicap ar trebui să 

aibă ca obiectiv remedierea deficiențelor la colectarea de date cu privire la accesul la 

educație al persoanelor cu handicap; invită, prin urmare, statele membre și Comisia să 

asigure o colectare eficientă a datelor, prin indicatori clari privind accesul la educație al 

persoanelor cu handicap, în special date referitoare la persoanele cu un nivel ridicat de 

dependență; consideră că este util, de asemenea, să se includă o perspectivă de gen în 

concepția programelor și să se colecteze date defalcate în funcție de gen cu privire la 

situația persoanelor cu handicap și la monitorizarea politicilor și acțiunilor în acest 

domeniu, precum și date intersectoriale privind persoanele vulnerabile și cele care se 

confruntă cu o discriminare multiplă; 

37. invită statele membre și Comisia să susțină crearea unei rețele la nivelul UE, precum și 

cooperarea dintre asociațiile naționale și europene ale persoanelor cu handicap, în vederea 

promovării schimburilor de experiență și a celor mai bune practici. 
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ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE 
RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII 

Următoarea listă este elaborată cu titlu pur facultativ, sub responsabilitatea exclusivă a 

raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în 

pregătirea avizului, până la adoptarea acestuia în comisie: 

Entitate și/sau persoană 

Agenția Europeană pentru Dezvoltarea Educației Speciale 

Forumul european al persoanelor cu handicap 
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