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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu w sprawie dostępnych przestrzeni 
miejskich oraz miast sprzyjających powszechnemu włączeniu społecznemu1

1. Prawie dwie trzecie ludności Europy mieszka w miastach, przy czym odsetek ten nadal 
rośnie; w związku z tym rozwój obszarów miejskich ma kluczowe znaczenie dla polityki 
regionalnej UE;

2. należy usunąć bariery występujące w środowisku miejskim, w tym bariery fizyczne oraz 
bariery informacyjno-komunikacyjne, aby wspierać powstawanie bardziej otwartego 
społeczeństwa oraz ułatwiać osobom niepełnosprawnym niezależne życie przez 
umożliwienie im równego dostępu do edukacji, zatrudnienia, transportu, mieszkania i 
wypoczynku;

3. dostępność obszarów miejskich zagwarantowałyby wysoką jakość życia wszystkim, nie 
tylko osobom niepełnosprawnym, lecz także osobom o tymczasowo ograniczonej 
możliwości poruszania się, osobom przemieszczającym się z wózkami dziecięcymi lub 
walizkami oraz osobom starszym;

4. europejski akt w sprawie dostępności, mający na celu zapewnienie dostępności towarów i 
usług, a także siłą rzeczy dotyczący środowiska fizycznego, jak budynki, w których 
świadczone są usługi, odegra zasadniczą rolę w zapewnieniu pełnego udziału osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie i w życiu naszych miast;

5. w związku z tym wzywa się Komisję, aby wydała zalecenia mające zapewnić rozwój 
miast sprzyjający włączeniu społecznemu oraz obszary miejskie zaprojektowane z 
uwzględnieniem potrzeb wszystkich osób, zwłaszcza w kontekście projektów objętych 
programem UE dla miast i ogólnie polityką regionalną UE, w okresie programowania 
2014–2020;

6. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


