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a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 115. cikke 

Pervenche Berès 
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

Tárgy: A megszorítások hatásai a fogyatékossággal élők életkörülményeire 

Bizonyított, hogy az Európai Unióban a fogyatékossággal élőket, köztük az értelmi fogyatékossággal 
élőket aránytalanul nagy mértékben sújtja a közkiadások csökkentése és a független közösségi 
élethez létfontosságú támogatások, például a személyes segítségnyújtás és a közvetlen anyagi 
támogatások ennek következtében bekövetkező elvesztése. 

1. A megszorítási politikák következtében számos tagállamban nőni fog a hosszú távon intézményi 
gondozásban élők száma, és fokozódik majd a fogyatékossággal élők társadalmi 
kirekesztettsége. Milyen lépéseket szándékozik tenni a Bizottság e tendencia enyhítése és 
visszafordítása érdekében? 

2. Rendkívül fontos a fogyatékossággal élők számára, hogy a megszorítási intézkedések ne sújtsák 
az alapellátást és a nappali ellátást, amelyeket – éppen ellenkezőleg – tovább kellene fejleszteni. 
Ezzel párhuzamosan az otthoni ellátást is fejleszteni kellene. Milyen konkrét lépéseket tervez a 
Bizottság az ilyen közösségi alapú szolgáltatások megszervezésének ösztönzése érdekében? 

3. Az EU nem tesz eleget a foglalkoztatáshoz való hozzáférés terén megnyilvánuló diszkrimináció 
megelőzésével és a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának előmozdításával 
kapcsolatos kötelezettségvállalásainak. Továbbra is csekély mértékben figyelnek oda a 
fogyatékossággal élők munkaerő-piaci integrálásában rejlő hatalmas lehetőségekre, ami pedig az 
Európa 2020 keretében kitűzött célok eléréséhez is hozzájárulna. Milyen ajánlások és legjobb 
gyakorlatok segíthetik a tagállamokat a fogyatékossággal élők társadalmi és munkaerő-piaci 
részvételének elősegítésére és a fenntarthatóbb társadalom előmozdítására irányuló 
erőfeszítéseikben? 

4. A fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010–2020 közötti 
időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról szóló 2011. október 25-i európai 
parlamenti állásfoglalás1 szerint több területen is további fellépésekre van szükség. Milyen 
lépéseket szándékozik tenni a Bizottság a 2010–2020 közötti időszakra vonatkozó európai 
fogyatékosságügyi stratégia végrehajtása érdekében, valamint azzal a céllal, hogy eleget tegyen 
a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény értelmében rá háruló 
kötelezettségeknek? 
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1  Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0453. 


