
 

AD\1133839LT.docx  PE606.231v02-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Peticijų komitetas 
 

2017/2127(INI) 

11.9.2017 

NUOMONĖ 

Peticijų komiteto 

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui 

dėl Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo 

(2017/2127(INI)) 

Nuomonės referentė: Cecilia Wikström 

 



 

PE606.231v02-00 2/10 AD\1133839LT.docx 

LT 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1133839LT.docx 3/10 PE606.231v02-00 

 LT 

PASIŪLYMAI 

Peticijų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą 

dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. primena, kad Peticijų (PETI) komitetas kiekvienais metais gauna nemažai peticijų, 

nurodančių sunkumus, su kuriais susiduria neįgalieji visoje ES kasdieniame gyvenime, 

susijusius su aštuoniomis pagrindinėmis veiksmų sritimis, nurodytomis Europos 

strategijoje dėl negalios, ir kitomis prieinamumo problemomis, tokiomis kaip prieiga 

prie sveikatos priežiūros ir socialinio draudimo, švietimo ir mokymo, darbo rinkos, 

apstatytos aplinkos ir transporto, prekių ir paslaugų, informacijos ir komunikacijos, 

dalyvavimo politiniame, visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime; pabrėžia 2010–

2020 m. Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo pažangos ataskaitoje nurodytas 

problemas, susijusias su prieiga prie transporto ir apstatytos aplinkos, ir ragina sparčiai 

patvirtinti ir įgyvendinti būsimus ES prieinamumo reikalavimus; pabrėžia, kad 

diskriminacija yra viena iš pagrindinių kliūčių veiksmingai įgyvendinti Europos 

strategiją dėl negalios;  

2. pabrėžia, kad ES pirmauja ratifikuojant žmogaus teisių sutartis ir kad ES pagrindinių 

teisių chartijos 21 ir 26 straipsniuose patvirtintas nediskriminavimo principas; ragina 

visas valstybes nares ratifikuoti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir pasirašyti 

jos protokolą; 

3. pabrėžia, kad JT neįgaliųjų teisių konvencija yra pagrindinė žmogaus teisių apsaugos 

priemonė, visų pirma neįgaliesiems, nes jie yra ypač pažeidžiamų žmonių grupė; 

4. ragina Komisiją skirti ypatingą dėmesį neįgaliems vaikams, laikantis JT neįgaliųjų 

teisių konvencijos ir JT vaiko teisių konvencijos; 

5. pabrėžia, kad Peticijų komitetas, vykdydamas peticijų procesą, atlieka svarbų apsauginį 

vaidmenį (drauge su Europos ombudsmenu, skiriamu piliečiams ginti netinkamo 

administravimo atveju) su JT neįgaliųjų teisių konvencija susijusioje ES struktūroje, nes 

peticijos pateikėjui suteikiama galimybė pateikti skundą dėl Europos, nacionalinių ar 

vietinių valdžios institucijų daromo jo teisių pažeidimo; pabrėžia, kad Peticijų komiteto 

gautos peticijos rodo, kad reikia priimti horizontalųjį, nediskriminacinį ir žmogaus 

teisėmis grindžiamą požiūrį į su neįgalumu susijusias politikos priemones; pabrėžia, kad 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai tenka svarbus vaidmuo stiprinant 

neįgalių asmenų pagrindines teises ES ir padedant ES įgyvendinti JT neįgaliųjų teisių 

konvenciją; 

6. pažymi, kad daugiausia dėmesio sulaukusias peticijas dažnai remia pilietinės 

visuomenės organizacijos, atstovaujančios neįgaliesiems, todėl reikia skleisti 

informaciją ir skelbti apie su šių teisių pažeidimais susijusių peticijų atliekamą apsaugos 

vaidmenį ir veiksmingumą; giria šias organizacijas už vaidmenį, atliekamą skatinant 

socialinę įtrauktį ir gerinant neįgaliųjų gyvenimo kokybę, ir mano, kad šią užduotį 

atlikti toliau turėtų padėti viešojo sektoriaus institucijos; 

7. pripažįsta, kad JT neįgaliųjų teisių konvencija yra svarbi socialinį aspektą turinti 

žmogaus teisių užtikrinimo priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad neįgalieji galėtų 
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naudotis visomis žmogaus ir pagrindinėmis teisėmis, kurios taip dažnai pažeidinėjamos 

ir kurias reikia labiau ginti; 

8. atsižvelgdamas į pirmojo JT atlikto JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo 

įvertinimo rekomendacijas, ragina Komisiją sukurti nepriklausomą konvencijos 

įgyvendinimo stebėjimo ir peržiūros priemonę, nustatyti tarpinstitucinį koordinavimo 

mechanizmą ir skatinti kiekvienoje valstybėje narėje įsteigti vietinius informacinius 

centrus ir įstaigas – jie turėtų būti nuolatiniai; 

9. ypač pabrėžia, kad prieinamumo principas yra esminis JT neįgaliųjų teisių konvencijos 

principas ir būtina sąlyga norint naudotis kitomis konvencijoje įtvirtintomis teisėmis; 

pabrėžia, kad ES piliečių pateiktose peticijose nuolat skundžiamasi dėl prieinamumo 

stokos arba architektūros sukuriamų kliūčių; pabrėžia, kad teisė į prieinamumą, kaip 

apibrėžta JT neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnyje, turi būti įgyvendinama 

visapusiškai užtikrinant, kad neįgalieji galėtų naudotis prieiga prie savo aplinkos, 

transporto, viešosios infrastruktūros ir paslaugų, taip pat informacijos ir ryšių 

technologijų; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad prieinamumas būtų 

svarbus prioritetas ir kad šis klausimas būtų geriau integruotas į visas su neįgalumu 

susijusios politikos sritis; 

10. primena, kad JT neįgaliųjų teisių komitetas savo baigiamosiose pastabose pažymėjo, 

kad ES ir valstybių narių patvirtintos griežto taupymo priemonės pablogino neįgaliųjų 

gyvenimo lygį, sąlygojo didesnį skurdą ir didesnius socialinės atskirties rodiklius, taip 

pat dėl to sumažėjo socialinių ir bendruomeninių paslaugų ir parama šeimoms; 

11. pažymi, kad, atsižvelgiant į JT neįgaliųjų teisių konvencijos 4 straipsnį, derėtų dėti 

pastangas pakoreguoti ES ir valstybių narių neįgalumo srities teisės aktus, kad būtų 

užtikrintas visapusiškas nuostatų suderinimas visose srityse, ir ragina veiksmingai 

įtraukti neįgaliųjų organizacijų atstovus į šį procesą; 

12. ragina Komisiją užtikrinti kokybišką įtraukų švietimą Europos mokyklose nuo ankstyvo 

amžiaus pagal prevencinį principą ir neįgaliųjų švietimo viziją, laikantis JT neįgaliųjų 

teisių konvencijos reikalavimų dėl daugiadalykio individualių poreikių vertinimo, 

neįgalių vaikų įtraukties ir tinkamų sąlygų sudarymo; 

13. primygtinai ragina ES ir valstybes nares priimti reikiamus teisės aktus, kad būtų 

visapusiškai ir nuosekliai laikomasi JT neįgaliųjų teisių konvencijos, ir užtikrinti, be 

kita ko, tinkamo lygio neįgalumo išmokas, bendruomenines ir sveikatos priežiūros 

paslaugas, kokybiškas švietimo ir mokymo programas; 

14. pabrėžia, kad 2017 m. vasario 14 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo 

nuomonėje nurodė, kad ES turi išimtinę kompetenciją sudaryti Marakešo sutartį dėl 

geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų 

ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims, nes Marakešo sutartimi 

nustatomi įpareigojimai patenka į sritį, kurią jau iš esmės apima bendros ES taisyklės; 

15. pažymi, kad pagal JT rekomendacijas neįgaliųjų organizacijos turėtų būti įtraukiamos į 

kiekvieną sprendimų priėmimo proceso etapą; primena, kad reikėtų užmegzti struktūrinį 

dialogą su neįgaliaisiais; 
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16. ragina Komisiją parengti ataskaitą dėl pagrindinių ES politikos priemonių ir investicijų 

fondų poveikio neįgaliesiems ir užtikrinti, kad neįgaliųjų organizacijos būtų įtraukiamos 

juos projektuojant, visų pirma tais atvejais, kai priemonės susijusios su struktūriniais 

fondais; 

17. primena, kad Peticijų komitetas nuo 2011 m. pasisako už tai, kad būtų priimta 

privaloma sutartis, susijusi su sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymu 

akliems ar regos sutrikimų turintiems asmenims; palankiai vertina pasiektą 

tarpinstitucinį susitarimą, siekiant įgyvendinti Marakešo sutartį ES autorių teisių teisėje, 

ir dar kartą ragina ES ir jos valstybes nares skubiai ratifikuoti Marakešo sutartį; 

18. pažymi, kad į Peticijų komitetą yra reguliariai kreipiamasi su klausimais, susijusiais su 

neįgaliųjų teise gyventi savarankiškai, įtvirtinta JT neįgaliųjų teisių konvencijos 

19 straipsnyje, kad komitetas ragina plėtoti įtraukesnes bendruomenes ir prireikus 

institucines sistemas, kad abiem atvejais neįgalieji galėtų gauti tinkamą pagalbą ir 

paramą visoje ES, taip siekiant tikslo užtikrinti didesnę asmens nepriklausomybę pagal 

kiekvieno žmogaus galimybes; primena, kad 2016 m. rugsėjo mėn. Peticijų komitetas 

surengė faktų nustatymo misiją į Slovakiją siekdamas surinkti informaciją apie 

naudojimąsi Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondais), sudarant 

palankesnes sąlygas pereiti nuo institucinės neįgaliųjų priežiūros paslaugų prie 

bendruomeninių paslaugų; 

19. pabrėžia, kad neįgaliesiems būtina suteikti informaciją apie jų teises ir galimybes 

visapusiškai dalyvauti priimant bet kokią politiką ar priemones, kurios galėtų turėti 

jiems poveikį, įskaitant skundų nagrinėjimo mechanizmus, ir kad reikėtų teikti 

pirmenybę neįgalių vaikų ir neįgaliųjų organizacijų (kai tokių esama) dalyvavimui; 

20. pažymi, kad Europoje 30 proc. neįgaliųjų gresia skurdas arba socialinė atskirtis ir kad 

yra didelis atotrūkis tarp neįgaliųjų (48,7 proc.) ir kitų žmonių (72,5 proc.) užimtumo 

rodiklių; į tai atsižvelgdamas pabrėžia, kad labai svarbi visuotinio darbo ir užimtumo 

strategija; 

21. pabrėžia, kad neįgalūs vaikai susiduria su specifinėmis problemomis, ir nurodo, kad 

reikia dėti pastangų siekiant pašalinti bet kokias kliūtis ir barjerus, kad jie galėtų būti 

visapusiškai savarankiški ir turėtų vienodas galimybes; todėl mano, kad labai svarbu 

juos įtraukti į jiems poveikį darančios politikos formavimą; atsižvelgdamas į tai ragina 

priimti priemones, kurias pasitelkus neįgalūs vaikai galėtų išsakyti savo nuomonę ir 

kurios padėtų užtikrinti jų įtraukimą; 

22. pabrėžia, kad neįgaliems asmenims reikia teikti tinkamą socialinę paramą ir kad tokiais 

veiksmais visada turėtų būti užtikrinama teisė kreiptis į teismą, tinkama priežiūra ir 

sveikatos apsauga; 

23. primena, kad Sutartyse ir ES teisėje įtvirtintos teisės, pavyzdžiui, teisė kreiptis į teismą, 

teisė įsigyti prekių ir paslaugų, įskaitant bankininkystės paslaugas ir užimtumą, 

sveikatos apsaugą ir balsavimo teisę, turi būti užtikrinamos neįgaliesiems, iš kurių 

atimtas veiksnumas; pažymi, kad reikia dėti pastangų skatinti rinkti duomenis, keistis 

gerąja patirtimi ir vykdyti konsultacijas su neįgaliųjų organizacijų atstovais pagal JT 

neįgaliųjų teisių konvencijos 12 straipsnį; pabrėžia, kad ribojamosios su balsavimo teise 

susijusių apsaugos priemonių interpretacijos valstybių narių teisės aktuose turėtų būti 
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persvarstytos, jeigu jos trukdo psichosocialinių sutrikimų turintiems asmenims naudotis 

šia teise (JT neįgaliųjų teisių konvencijos 29 straipsnis); 

24. pabrėžia, kad menkas išsilavinimo lygis gali būti socialinės atskirties priežastis ir kad 

tik 27,8 proc. neįgalių asmenų yra įgiję aukštesnį išsilavinimą; primena, kad teisė 

mokytis ir įgyti tinkamą išsilavinimo lygį, galimybė mokytis mokyklose ir 

universitetuose neturėtų būti susijusi su diskriminacija ir turėtų būti tinkamai 

užtikrinama ir skatinama; 

25. pabrėžia, kad Europos institucijos turėtų užtikrinti galimybę neįgaliesiems gauti 

dokumentus ir naudotis IT paslaugomis; 

26. pabrėžia, kad valstybių narių viešosios administracijos ir visų pirma vietos valdžios 

institucijos, kurios yra arčiau piliečių ir geriau žino jų kasdienius poreikius, turėtų 

užtikrinti kuo didesnę prieigą neįgaliesiems prie teikiamų paslaugų, dokumentų ir 

praktikos; pabrėžia, kad tokios priemonės taip pat turėtų apimti internetu ir interneto 

svetainėse teikiamas paslaugas; 

27. pabrėžia, kad pirmiausia reikia galvoti apie teisę visiems neįgaliesiems gyventi 

savarankiškai, ir ragina Komisiją skatinti valstybes nares optimaliai išnaudoti ESI 

fondus, siekiant plėtoti kokybiškas socialines paslaugas neįgaliesiems, įgyvendinti 

deinstitucionalizavimo procesą, padidinti informuotumą neįgalumo klausimais ir 

skatinti lygias galimybes regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmenimis; pabrėžia, kad reikia 

imtis priemonių siekiant paskatinti naudotis struktūriniais fondais teikiant paramos 

neįgaliesiems paslaugas, visų pirma vaikams ir šeimoms skirtas paslaugas, taip pat 

paslaugas norint išvengti apgyvendinimo specialiose globos įstaigose; 

28. pabrėžia, kad neįgaliesiems turi būti užtikrinta ES piliečių judėjimo laisvė ir kad to 

siekiant valstybės narės privalo užtikrinti jų statuso ir socialinių teisių tarpusavio 

pripažinimą (pagal JT neįgaliųjų teisių konvencijos 18 straipsnį); pabrėžia, kad 

neįgaliesiems turi būti sudarytos galimybės keliauti į kitas šalis ir pažinti kultūrą, 

naudotis transportu ir sportuoti; pažymi, kad reikėtų išnagrinėti kitas galimybes ir 

skatinti jų tarpusavio pripažinimą; 

29. pabrėžia Europos Parlamento jungtinės neįgaliųjų teisių gynimo grupės vaidmenį 

įgyvendinant Europos strategiją dėl negalios pagal Jungtinių Tautų konvenciją: ši grupė 

yra platforma, suburianti Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų narius ir 

organizacijų bei pilietinės visuomenės atstovus tiek nacionaliniu, tiek vietos 

lygmenimis; pabrėžia, kad ši jungtinė grupė yra labai tinkamas forumas siekiant 

paskatinti diskusijas ir debatus, kad būtų galima užtikrinti strategijos įgyvendinimą; 

30. pabrėžia, kad neįgaliesiems turėtų būti suteikta galimybė nemokamai kreiptis į teismą ir 

kad jų ekonominė padėtis neturėtų būti kliūtis pasinaudoti šia teise; 

31. ragina suteikti daugiau galimybių neįgaliųjų organizacijoms dalyvauti politiniame 

procese, kad jos visapusiškai dalyvautų priimant sprendimus; 

32. pabrėžia, kad kuo didesnis judumas ir prieiga yra svarbiausi principai, kuriais turėtų būti 

pirmiausia vadovaujamasi ir kurių turėtų būti laikomasi įgyvendinant Europos strategiją 

dėl negalios; 
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33. pažymi, kad Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija turėtų būti įgyvendinama taip, 

kad būtų užtikrinta visapusiška neįgaliųjų prieiga visais aspektais; 

34. pažymi, kad dėl savo įvairiapusio pobūdžio judumas ir prieiga yra nepaprastai svarbūs, 

kad būtų galima naudotis įvairiomis laisvėmis ir teisėmis, pavyzdžiui, galimybe keliauti 

ir persikelti į kitą valstybę narę, teise į kultūrą ir teise į sportą; 

35. ragina ES institucijas užtikrinti, kad visi jų interneto svetainių tinklalapiai ir dokumentai 

būtų prieinami sensorinių sutrikimų turintiems asmenims; 

36. pabrėžia, kad veiksnumas yra labai svarbus siekiant išlaikyti asmeninį 

nepriklausomumą ir kad bet koks jo apribojimas ir teisinio globėjo vykdomas 

atstovavimas turi būti nustatomas remiantis aiškiais ES lygmeniu suderintas kriterijais, 

periodiškai patikrinant tokio ilgesnės trukmės teisinio atstovavimo poreikį ir atitinkamo 

teisinio globėjo tinkamumą; 

37. mano, kad nemažai neįgalių asmenų nežino visų savo teisių ir nėra informuoti apie 

būdus, kaip jie gali tomis teisėmis naudotis; ragina Komisiją žengti pirmąjį žingsnį ir 

pradėti plačios apimties informuotumo didinimo kampaniją neįgaliųjų teisių klausimais, 

skatinti visapusiškas žinias ir informuotumą; 

38. pabrėžia, kad dauguma ES piliečių pateikiamų peticijų yra susijusios su sunkumais 

pateikti prašymą, gauti pripažinimą, taip pat su neįgalumo pensijos mokėjimų, kuriuos 

vykdo vietos administracijos įstaigos, vėlavimu; pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 

strategiją dėl negalios ir jos socialinės apsaugos priemones šiems klausimams turėtų 

būti skiriamas ypatingas dėmesys, atsižvelgiant į JT neįgaliųjų teisių konvencijos 28 

straipsnį dėl tinkamo gyvenimo lygio ir socialinės apsaugos; 

39. pabrėžia, jog siekiant užtikrinti, kad neįgalieji, ypač psichosocialinę negalią turintys 

asmenys, galėtų naudotis savo teisėmis ir būti visapusiškai savarankiški, reikia jiems 

teikti būtiną socialinę paramą; pažymi, kad turėtų būti vengiama tokius asmenis 

apgyvendinti stacionarios globos įstaigose ir derėtų imtis veiksmų siekiant užtikrinti, 

kad jie nebūtų gydomi be asmens sutikimo; 

40. pabrėžia, kad neįgaliesiems turi būti užtikrinta nediskriminacinė prieiga prie sveikatos ir 

priežiūros sistemų ir tinkamai atsižvelgta į visus sunkumus, kurie gali kilti gydant tokius 

pacientus; ypač pabrėžia, kad turi būti užtikrinta nediskriminacinė prieiga prie lytinės ir 

reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų ir kad sterilizacija ar nėštumo nutraukimas 

jokiomis aplinkybėmis negali būti taikomi prieš asmens valią; atkreipia dėmesį į tai, kad 

sveikatos priežiūros sistemos turėtų užtikrinti, kad seksualinė prievarta ir (arba) 

išnaudojimas būtų aptinkami, apie juos būtų pranešama ir kad būtų vykdoma jų 

prevencija; 

41. ragina Komisiją parengti politiką ir programas, specialiai skirtas neįgaliems vaikams; 

pabrėžia, kad rengiant tokias politikos priemones turėtų būti stengiamasi ne tik pašalinti 

architektūros sukuriamas kliūtis ir trukdžius judumui, bet ir kovoti su socialine 

atskirtimi, skatinti ir užtikrinti lygias galimybes; 

42. pabrėžia, kad visoms medicininėms intervencijoms, kurioms reikia, privaloma gauti 

informuoto neįgalaus asmens sutikimą ir kad todėl turi būti taikomos visos reikiamos 
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priemonės, siekiant užtikrinti, kad tokie asmenys galėtų susipažinti su atitinkama 

informacija ir ją suprasti; pabrėžia, kad šis sutikimas turi būti duotas asmeniškai, iš 

anksto ir susipažinus su visa informacija, taikant visas reikiamas priemones siekiant 

užtikrinti, kad šių principų būtų laikomasi; pažymi, kad panašių atitinkamų priemonių 

taip pat būtina imtis psichosocialinių sutrikimų turinčių asmenų atžvilgiu; 

43. ragina Komisiją, kai ji vykdo visas savo programas ir politikos priemones, ryžtingiau 

įgyvendinti įsipareigojimus neįgaliųjų tėvams ir neįgaliuosius prižiūrintiems asmenims; 

pabrėžia, kad reikia sukurti Europos teisinę sistemą, siekiant paaiškinti šių asmenų 

statusą, užtikrinti jų teisių apsaugą ir galimybes gyventi normalų gyvenimą; 

44. pabrėžia, kad sveikatos draudimo sistemų nuostatos negali diskriminuoti neįgaliųjų; 

45. pabrėžia, kad derėtų įvertinti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros direktyvos poveikį 

neįgaliesiems; 

46. pabrėžia, kad nelygybė ypač akivaizdi užimtumo srityje, nes tik 48 proc. neįgaliųjų ES 

turi darbą ir tik 27,8 proc. turi aukštesnį išsilavinimą, o tai reiškia, kad neįgaliesiems 

kyla didesnė rizika gyventi skurde; ragina Komisiją atlikti horizontalų visų jos politikos 

priemonių, ypač Europos užimtumo politikos, poveikio neįgaliųjų užimtumui vertinimą; 

47. pažymi, kad reikėtų peržiūrėti oro ir jūrų transporto teisės aktus, siekiant užtikrinti, kad 

nebūtų galima jokiu būdu, fiziniu ar ekonominiu, diskriminuoti neįgalių keleivių, ir 

pašalinti visas kliūtis šioje srityje; 

48. atkreipia dėmesį į Jungtinių Tautų rekomendaciją, jog reikia užtikrinti, kad į visas 

neįgalumo srities politikos priemones, o ypač politikos priemones, kuriomis siekiama 

kovoti su smurtu dėl lyties, būtų įtraukta lyčių perspektyva; ragina imtis tikslinių 

veiksmų, kad būtų didinamos neįgalių moterų galios, taip pat kad būtų parengta speciali 

lyčių strategija, skirta neįgalioms moterims. 
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