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A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) 

végrehajtása  

Az Európai Parlament 2016. július 7-i állásfoglalása a fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásáról, különös tekintettel az ENSZ CRPD 

bizottságának záró észrevételeire (2015/2258(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2., 9., 10., 19.,168. cikkére 

és 216. cikkének (2) bekezdésére, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 

(EUSZ) 2. és 21. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 3., 15., 21., 23. és 26. cikkére, 

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre 

(CRPD) és az EU-ban 2011. január 21-én, a fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről szóló, 

2009. november 26-i 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban történt hatályba 

lépésére1, 

– tekintettel az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó 

Bizottságának az Európai Unió első jelentéséről szóló, 2015. október 2-i záró 

észrevételeire2, 

– tekintettel az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó 

Bizottságának az Európai Unió bevezető jelentésével kapcsolatos, 2015. május 15-i 

témajegyzékére3, 

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az 

Európai Unió általi végrehajtására és az Európai Uniónak az ezen egyezmény 

tekintetében való képviseletére vonatkozó belső szabályok megállapításáról a 

Tanács, a tagállamok és a Bizottság között létrejött magatartási kódexre, 

                                                 
1  HL L 23., 2010.1.27., 35. o. 
2  CRPD/C/EU/CO/1. 
3  CRPD/C/EU/Q/1. 



 

 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, az emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelméről szóló egyezményre, a Gazdasági, Szociális és Kulturális 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányára, 

– tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre, 

– tekintettel a gyermekek alternatív gondozásáról szóló ENSZ-iránymutatásra1, 

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 

Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 

Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre2, 

– tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 

általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi 

irányelvre3, 

– tekintettel a C-335/11. és C-337/11. sz., HK Danmark egyesített ügyekben és a C-

363/12. sz., Z és a C-356/12. sz., Glatzel ügyben hozott ítéletre, 

– tekintettel az Európai Bizottság és az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselője Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett, „Cselekvési terv az 

emberi jogokról és a demokráciáról (2015–2019): Az emberi jogok központi 

szerepének megőrzése az uniós menetrendben” című, 2015. április 28-i közös 

közleményére (JOIN(2015)0016), 

– tekintettel a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire 

vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2015. december 2-i 

bizottsági javaslatra (COM(2015)0615), 

– tekintettel „Az Európai Unió válasza az Európai Unió által a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásáról készített bevezető 

jelentéssel kapcsolatos témajegyzékre” című, 2015. június 19-i bizottsági szolgálati 

munkadokumentumra (SWD(2015)0127), 

– tekintettel a „Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény végrehajtásáról” című, 2014. június 5-i bizottsági szolgálati 

munkadokumentumra (SWD(2014)0182), 

– tekintettel a Bizottság „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért: A szociális 

vállalkozásokat mint a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító 

                                                 
1  A/RES/64/142. 
2  HL L 347., 2013.12.20., 320. o. 
3  HL L 303., 2000.12.2., 16. o. 



 

 

szabályozási légkör kialakítása” című, 2011. október 25-i közleményére 

(COM(2011)0682), 

– tekintettel az „Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított 

elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt” című, 2010. november 

15-i bizottsági közleményre (COM(2010)0636), 

–  tekintettel „A gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. évi 

éves növekedési jelentés” című, 2016. február 25-i állásfoglalására1, 

– tekintettel „A 21. század versenyképes uniós munkaerőpiacának létrehozásáról: a 

készségek és képesítések hozzáigazítása a kereslethez és a munkalehetőségekhez a 

válságból való kilábalás egyik módjaként” című, 2015. szeptember 10-i 

állásfoglalására2, 

– tekintettel „A szociális vállalkozások és a szociális innováció szerepéről a 

munkanélküliség leküzdésében” című, 2015. szeptember 10-i állásfoglalására3, 

– tekintettel „Az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2013−2014)” című, 

2015. szeptember 8-i állásfoglalására4, 

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló 

tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, első olvasatban elfogadott, 2015. július 

8-i álláspontjára5, 

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-bizottság 

által az Európai Unió bevezető jelentéséhez kapcsolódóan elfogadott témajegyzékről 

szóló, 2015. május 20-i állásfoglalására6, 

– tekintettel „A válság hatása a kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátáshoz való 

hozzáférésére” című, 2013. július 4-i állásfoglalására7, 

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról és befogadásáról, 

valamint a 2010–2020 közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi 

stratégiáról szóló, 2011. október 25-i állásfoglalására8, 

– tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló, 

2009. május 6-i állásfoglalására9, 

– tekintettel az Európai Parlament Kutatószolgálata által készített, „A fogyatékossággal 

élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) végrehajtása az EU-ban” 

című részletes elemzésre, 

                                                 
1  Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0059. 
2  Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0321. 
3  Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0320. 
4  Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0286. 
5  Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0261. 
6  Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0208. 
7  HL C 75., 2016.2.26., 130. o. 
8  HL C 131. E, 2013.5.8., 9. o. 
9  HL C 212. E, 2010.8.5., 23. o. 



 

 

– tekintettel a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendre, 

– tekintettel az európai ombudsman 2014. évi éves jelentésére,  

– tekintettel az európai ombudsmannak a Bizottságra vonatkozó hivatalból indított 

vizsgálatát lezáró OI/8/2014/AN sz. határozatára, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége soron következő, 2015. évi éves 

jelentésére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2015. decemberében közzétett, 

„Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in 

the EU” (A fogyatékossággal élő gyermekek elleni erőszak: jogszabályok, 

szakpolitikai intézkedések és programok az EU-ban) című jelentésére, 

– tekintettel az Eurostat által a fogyatékosság összefüggésében a munkaerő-piaci 

hozzáférésről, az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférésről, illetve a szegénységről 

és a jövedelmi egyenlőtlenségekről készített 2014. évi statisztikára, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, továbbá az 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Petíciós Bizottság, a Külügyi 

Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a 

Regionális Fejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, 

valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0203/2016), 

A. mivel a fogyatékossággal élő személyeket teljes jogú polgárként megilletik az 

egyenlő jogok, az elidegeníthetetlen méltóság, az egyenlő bánásmód, a független 

életvitel, az autonómia, a közpénzekből finanszírozott rendszerek támogatásai és a 

teljes körű társadalmi szerepvállalás; 

B. mivel az Európai Unióban a becslések szerint mintegy 80 millió ember él 

fogyatékossággal, ebből 46 millió nő és lány, akik az Unió teljes nőnemű 

népességének mintegy 16%-át teszik ki, ami azt jelenti, hogy a fogyatékosság 

előfordulása az Európai Unióban gyakoribb a nők, mint a férfiak körében; mivel a 

fogyatékossággal élő nők gyakorta szenvednek el halmozott megkülönböztetést, és 

mivel komoly akadályokkal kell szembenézniük alapvető jogaik és szabadságaik 

érvényesítésekor, például az oktatáshoz és foglalkoztatáshoz való jog terén, ami 

társadalmi elszigetelődéshez és pszichés traumákhoz vezethet; mivel a nőket 

aránytalanul sújtják a fogyatékosság hátrányos hatásai, úgy is, mint a 

fogyatékossággal élő családtagok gondozóit; 

C. mivel az EUMSZ értelmében az Uniónak politikái és tevékenységei meghatározása 

és végrehajtása során küzdenie kell a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés 

ellen (10. cikk), és az ilyen megkülönböztetés leküzdésére az Unió jogszabályokat 

fogadhat el (19. cikk); 

D. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 26. cikke kifejezetten tiltja a 

fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést, és a fogyatékossággal élő személyek 

társadalomban való egyenlő részvételéről rendelkezik;  



 

 

E. mivel a CRPD az első olyan emberi jogokkal foglalkozó nemzetközi szerződés, 

amelyet az EU megerősített, és amelyet mind a 28 uniós tagállam aláírt és 27 

tagállam ratifikált; mivel a tagállamnak, amelyik még nem ratifikálta, véglegesítenie 

kell reformjait a CRPD ratifikálására érdekében; 

F.  mivel az első alkalommal fordul elő, hogy az ENSZ egyik szerve nyomon követi az 

emberi jogokra vonatkozó nemzetközi kötelezettségek EU általi teljesítését; mivel az 

ENSZ CRPD Bizottságának 2015-ben közzétett, az egyezmény Unióban való 

végrehajtására vonatkozó záró megjegyzései erőteljes üzenetet küldtek az EU-nak az 

egyenlőség és az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó elkötelezettségét 

illetően, és iránymutatást nyújt az Unió hatáskörébe tartozó jogalkotási és 

szakpolitikai intézkedésekre vonatkozóan; 

G.  mivel a Bíróság ítélkezési gyakorlata megerősíti, hogy az uniós jog végrehajtása 

során a CRPD jogilag kötelező az EU-ra és tagállamaira nézve, mivel rendelkezései 

„az uniós jogrend szerves részét képezik”, és a másodlagos joggal szemben 

elsőbbségük van1; 

H. mivel a CRPD elveinek köre jóval tágabb a megkülönböztetés kérdésénél, és végső 

céljuk az, hogy a fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik teljes körűen 

gyakorolhassák az emberi jogokat egy befogadó társadalomban; 

I. mivel a fogyatékossággal élő személyek csoportja nem egységes, és mivel a nők, a 

gyermekek, az idősek és az olyan személyek, akik összetett támogatásra szorulnak, 

további nehézségekkel és a megkülönböztetés többszörös formáival szembesülnek; 

J.  mivel a fogyatékosságot kiválthatja egy személy egészségi állapotának fokozatos és 

néha nem észlelhető romlása, ahogy a neurodegeneratív vagy ritka betegségekben 

szenvedő személyek esetében is, ami negatívan érintheti az adott személy független 

életét; 

K.  mivel becslések szerint a fogyatékossággal élő személyek 80%-a a fejlődő 

országokban él; mivel az EU nemzetközi szinten támogatja a fogyatékossággal élő 

személyek jogainak előmozdítását, és a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) 

legnagyobb adományozója a világon; 

L.  mivel a fogyatékossággal élő gyermekek esetében a fogyatékosság nélküli társaikhoz 

képest 17-szer valószínűbb, hogy intézményben élnek, ahol sokkal nagyobb az 

erőszak, a mellőzés és a visszaélés kockázata ahhoz képest, ha otthon élnének2; 

M. mivel a fogyatékossággal élő gyermekeknek jogukban áll családjukkal vagy családi 

környezetben élni az érdekeiknek leginkább megfelelő módon; mivel a 

                                                 
1  Az EUB által a C-335/11 és C-337/11 sz. HK Danmark egyesített ügyekben 2013. április 

11-én hozott ítélet 29–30. pontja; az EUB által a C-363/12 Z sz. ügyben 2014. március 
18-án hozott ítélet 73. pontja; az EUB által a C-356/12 sz. Glatzel ügyben 2014. május 
22-én hozott ítélet 68. pontja. 

2  Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének jelentése: A fogyatékossággal élő gyermekek 
elleni erőszak: jogszabályok, szakpolitikai intézkedések és programok az EU-ban. 
Elérhető: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-violence-against-
children-with-disabilities_en.pdf 



 

 

családtagoknak gyakran csökkenteniük kell vagy abba kell hagyniuk szakmai 

tevékenységüket, hogy fogyatékossággal élő családtagjaikat gondozhassák; 

N. mivel a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény hangsúlyozza, hogy 

valamennyi intézkedésbe be kell építeni a nemi dimenziót, valamint hogy elő kell 

mozdítani az emberi jogok és alapvető szabadságok teljes körű érvényesülését; 

O. mivel alapvető emberi jog és etikai kötelezettség a fogyatékossággal élő nőkkel és 

családanyákkal szembeni egyenlő bánásmód, illetve a rájuk irányuló pozitív 

intézkedések és politikák alkalmazása; 

P. mivel a fogyatékossággal élő nők és lányok mindennapi életük során számos 

tekintetben megkülönböztetésnek vannak kitéve, amely többféle – fizika, érzelmi, 

szexuális és gazdasági – formában megnyilvánulhat, és magában foglalja a partner 

vagy a gondozó által elkövetett erőszakot, a szexuális erőszakot és az intézményi 

erőszakot; 

Q.  mivel a fogyatékossággal élő nők esetében nagyobb a valószínűsége, hogy családon 

belüli erőszakot vagy szexuális zaklatást szenvednek el, ami a beszámolók szerint 

hosszabb és nagyobb mértékű, mint a fogyatékosság nélküli nők esetében1; 

R. mivel a fogyatékossággal élő nők – különösen a migránsok – nagyobb mértékben ki 

vannak téve a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának; 

S. mivel a fogyatékosság a szegénység egyik oka és annak következménye is lehet, és 

mivel a hajléktalan népesség mintegy 30 %-a rendelkezik fogyatékossággal, és annak 

a kockázatnak vannak kitéve, hogy nem vesznek tudomást róluk2; mivel az állam 

által nyújtott szociális védelem különösen fontos szerepet játszik a szegénység 

megelőzésében a fogyatékossággal élő személyek körében, és mivel 2012-es adatok 

szerint a fogyatékossággal élő személyek közt magas, 68,5% azok aránya, akik 

szegénységben élnek és nem részesülnek állami szociális juttatásban3; 

T. mivel elengedhetetlen a hatályos uniós jogszabályok és szakpolitikai eszközök 

érvényre juttatása a CRPD teljes körű végrehajtása érdekében; 

U. mivel néhány, a CRPD-t ratifikált tagállam még nem hozta létre vagy nem jelölte ki 

az egyezményt végrehajtó és nyomon követő testületeket, ahogy azt a 33. cikk 

előírja; mivel a már létrehozott testületek munkáját – különösen a 33. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott nyomon követés tekintetében – akadályozza a pénzügyi 

és emberi erőforrások, valamint a kijelölésükhöz szükséges szilárd jogi alap hiánya;  

                                                 
1  Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének jelentése. A nőkkel szembeni erőszak: Uniós 

szintű felmérés. Főbb eredmények: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-
survey-main-results-apr14_en.pdf 

2  Van Straaten és mások (2015). Self-reported care needs of Dutch homeless people with 
and without a suspected intellectual disability: a 1.5-year follow-up study (A vélt 
szellemi fogyatékossággal rendelkező és fogyatékosság nélküli holland hajléktalanok 
szükségletei saját bevallásuk szerint: 1,5 éves nyomon követő vizsgálat). Lásd: Health 
Soc Care Community, 2015. október 1. Epub 2015. október 1. 

3  EU-SILC 2012. 



 

 

V. mivel a fogyatékossággal élő személyek számára az egyik legfontosabb támasz a 

munkaerő-piaci részvétel és hozzáférés, amely továbbra is problémát jelent, 58,5%-

os mértékű, szemben a fogyatékosság nélkül élők 80,5%-ával, ami sok 

fogyatékossággal élő személyt meggátol abban, hogy független és tevékeny életet 

éljen; 

W. mivel a fogyatékosság nélkül élő nők foglalkoztatási aránya 65%, a fogyatékossággal 

élő nőké pedig 44%; mivel a fogyatékossággal élő nőket a foglalkoztatáshoz és az 

oktatáshoz való hozzáférés terén még a fogyatékossággal élő férfiakhoz képest is 

gyakran hátrányos megkülönböztetés éri; mivel a fogyatékossággal élő személyek 

körében továbbra is elfogadhatatlanul magas a munkanélküliek aránya; mivel a 

fogyatékossággal élő nők és lányok a munkaerőpiachoz való hozzáférés tekintetében 

nagyobb nehézségekkel szembesülnek; mivel a fogyatékossággal élő nők oktatásban 

és a munkaerőpiacon, illetve a közösség társadalmi és gazdasági életében való aktív 

részvételének ösztönzése érdekében le kell küzdeni a mobilitás terén fennálló 

akadályokat, valamint a családtagoktól és gondozóktól való nagyobb függőséget; 

X. mivel a fizetett munkavégzés alapvető fontosságú annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő személyek önálló életet éljenek és hozzájáruljanak a családi 

élethez és a háztartáshoz; mivel a fogyatékossággal élő nők és lányok gyakran 

szembesülnek azzal, hogy alulfizetik munkájukat; mivel ez a kiszolgáltatott csoport 

jobban ki van téve a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának; 

Y.  mivel az EU a CRPD feleként köteles biztosítani a fogyatékossággal élő személyek 

és képviseleti szervezeteik szoros bevonását és aktív részvételüket az Egyezmény 

végrehajtására irányuló jogszabályok és politikák kialakításában és végrehajtásában, 

valamint a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos 

valamennyi döntéshozatali folyamatban; 

Z.  mivel a tagállamok által alkalmazott megszorító intézkedések miatt megnyirbálták a 

szociális szolgáltatásokat, a családoknak nyújtott támogatásokat és a közösségi alapú 

szolgáltatásokat, és ez aránytalanul nagy mértékben rontja a fogyatékossággal élő 

személyek, különösen a fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik megfelelő 

életszínvonalát; 

AA.  mivel a Bizottság visszavonta a szülési szabadságról szóló irányelvre vonatkozó 

javaslatát; 

AB.  mivel a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok 

érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv nem tiltja meg kifejezetten a 

fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést; 

AC. mivel demográfiai és társadalmi változások miatt megnőtt a kereslet a háztartási 

alkalmazottak és gondozók, és különösen a háztartási alkalmazottak és gondozók 

iránt; mivel a fogyatékossággal élő és gondozásra szoruló személyeket rendszerint a 

család női tagjai gondozzák, akiket ez gyakran kirekeszt a munkaerő-piacról; 

AD. mivel a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-bizottság az 

Európai Unió első jelentéséről szóló záró észrevételeiben azt ajánlja, hogy az 

Európai Unió a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szakpolitikáiban és 

programjaiban érvényesítse a fogyatékosság, fogyatékosságügyi stratégiáiban pedig a 



 

 

nemi egyenlőség szempontjait, továbbá alakítson ki pozitív intézkedéseket, hozzon 

létre egy nyomon követési mechanizmust és finanszírozza a fogyatékossággal élő 

nőkkel és lányokkal kapcsolatos adatgyűjtést és kutatást; mivel emellett azt javasolja, 

hogy az Európai Unió biztosítson hatékony védelmet az erőszakkal, a visszaéléssel 

és kizsákmányolással szemben, továbbá hogy a munka és a magánélet közötti 

egyensúly megteremtését célzó szakpolitika foglalkozzon a fogyatékossággal élő 

gyermekek és felnőttek igényeivel, így életpályájukkal is, valamint hogy az Unió 

hozzon intézkedéseket a fogyatékossággal élők – akiknek többsége nő – magas 

munkanélküliségi arányának csökkentésére; 

AE. mivel az „Európa, a világ első számú idegenforgalmi célpontja – az európai turizmus 

új politikai kerete”című 2011. szeptember 27-i európai parlamenti állásfoglalásra1 

adott, 2011. december 13-án elfogadott válaszában a Bizottság elismerte, hogy 

mindenki számára biztosítani kell a hozzáférhető szolgáltatások (közlekedés, szállás, 

ellátás és látnivalók) zökkenőmentes láncolatát, és ennek céljából intézkedésekbe 

kezdett a figyelem felkeltése, az idegenforgalmi ágazaton belüli készségek 

fejlesztése, valamint végső soron az idegenforgalmi létesítmények minőségének a 

speciális szükségletekkel rendelkező vagy fogyatékossággal élő személyek 

tekintetében történő javítása érdekében; 

AF. mivel a fogyatékossággal élő, a funkcionális különbözőséggel élő, a funkcionálisan 

akadályozott és csökkent mozgásképességű személyeknek a közlekedés, a mobilitás 

és az idegenforgalom terén felmerülő szükségletei egybeesnek a közlekedési és 

mobilitási szolgáltatások üzleti innovációs lehetőségeivel, és – a mindenki számára 

történő tervezés szellemében – előnyös helyzetet teremthetnek a bármely típusú 

fogyatékossággal élők (köztük mások mellett a csökkent mozgásképességű 

személyek, a vakok, a siketek és a nagyothallók, az autizmussal élők, a szellemi vagy 

pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek) és az említett szolgáltatások egyéb 

felhasználói számára egyaránt;  

Általános elvek és kötelezettségek 

1. emlékeztet arra, hogy a fogyatékossággal élő személyek teljes körű bevonása nem 

csak jog és megérdemelt előny az érintettek számára, hanem tőke a társadalom 

egésze számára, amely élvezi az e személyek által nyújtott értékekből és különböző 

készségekből származó előnyöket; 

2. hangsúlyozza, hogy valamennyi fogyatékossággal élő személynek joga van olyan 

társadalomban élni, amelyben a többiekkel azonos esélyekkel rendelkezik, a 

társadalomba való teljes befogadásuk és teljes körű részvételük biztosítása 

érdekében; 

3. hangsúlyozza, hogy függetlenül az ország társadalmi-gazdasági, politikai vagy 

kulturális helyzetétől, a fogyatékossággal élők társadalomba való befogadása nem 

csupán fejlesztési kérdés, hanem emberi jogi is; 

4. hangsúlyozza, hogy a fogyatékosság a népesség átlagéletkorának növekedésével 

növekszik; 

                                                 
1  HL C 56. E, 2013.2.26., 41. o. 



 

 

5. úgy véli, hogy az Uniónak vezető szerepet kell vállalnia az emberi jogok tiszteletben 

tartását és előmozdítását illetően; üdvözli, hogy most első alkalommal sor került arra, 

hogy az EU nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek teljesítését felülvizsgálja egy 

ENSZ-testület; úgy véli, hogy az ENSZ CRPD bizottságnak az egyezmény Unió 

általi végrehajtásáról szóló, 2015-ben közzétett záró észrevételei az Unió egyenlőség 

és az emberi jogok tiszteletben tartása iránti elkötelezettségének fontos jelei, és 

iránymutatást adnak az EU hatáskörén belüli jogalkotási és politikai 

intézkedésekhez; 

6. támogatja a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló bizottsági összegzéseket 

és ajánlásokat és kiemeli, hogy az uniós és tagállami intézményeknek a nemek 

közötti egyenlőségre irányuló politikáikba, programjaikba és stratégiáikba a 

fogyatékossággal élő nők és lányok szempontjait, a fogyatékosságügyi stratégiáikba 

pedig a nemi egyenlőség szempontjait kell beépíteniük; emellett felszólít az 

előrelépések rendszeres áttekintését célzó mechanizmusok létrehozására; 

7. felszólítja a Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy teljes körűen hajtsák 

végre az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága ajánlásait, és 

biztosítsák az egyezmény tiszteletben tartását valamennyi jövőbeli jogszabályban; 

8.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy rendeljék hozzá a szükséges 

erőforrásokat a CRPD és annak fakultatív jegyzőkönyve szerinti kötelezettségeik 

végrehajtásához; 

9. kifejezetten sajnálja, hogy az EU hivatalosan nem konzultált a fogyatékossággal élő 

személyeket képviselő szervezetekkel az ENSZ CRPD bizottság 2015. évi 

felülvizsgálati folyamatának előkészületei és előrehaladási jelentésének elkészítése 

során; felszólítja a fogyatékossággal élők szervezeteit, hogy független félként aktívan 

járuljanak hozzá a CRPD-ülésekhez azáltal, hogy részt vesznek az EU jövőbeli 

felülvizsgálatokkal foglalkozó hivatalos küldöttségeiben; 

10.  felhívja a Bizottságot, hogy konszolidálja és javasolja az EU és a fogyatékossággal 

élő személyeket képviselő szervezetek közötti valódi strukturált párbeszédet, 

beleértve a fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő szervezetek teljes 

körű és egyenlő részvételének biztosítására szolgáló megfelelő finanszírozást is; 

11. hangsúlyozza, hogy minden új kezdeményezés és az oktatáshoz, a képzéshez, a 

kultúrához, a sporthoz és az ifjúsághoz kapcsolódó politika és intézkedés 

végrehajtása, nyomon követése és értékelése terén fontos a fogyatékossággal élőket 

képviselő szervezetek, a politikai döntéshozók, az üzleti világ és az egyéb érdekeltek 

közötti rendszeres és szoros konzultáció; 

12. felszólít az esélyegyenlőséggel foglalkozó, már létező testületek megerősítésére a 

CRPD egyezmény általános érvényesítésének, előmozdításának és végrehajtása 

ellenőrzésének támogatása érdekében; emlékezteti az EU-t és tagállamait a civil 

társadalommal és különösen a fogyatékossággal élő személyeket tömörítő 

szervezetekkel való érdemi egyeztetés kötelezettségére; 

13.  sürgeti az EU-t a CRPD-hez fűzött fakultatív jegyzőkönyv megerősítésére; 



 

 

14. sürgeti a jelenlegi és jövőbeni uniós jogszabályoknak és a finanszírozási 

programoknak a CRPD-nek való teljes körű megfelelésre tekintettel történő átfogó és 

horizontális felülvizsgálatát, a jövőbeni programozási időszakokat is beleértve, a 

fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezeteknek és a CRPD-vel 

foglalkozó uniós struktúra (a továbbiakban: az uniós struktúra) tagjainak konstruktív 

bevonásával, beleértve a fogyatékosságügyi szempontok megjelenítését a jogalkotási 

szakpolitikákban és stratégiákban; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

tegyék meg a szükséges intézkedéseket a fogyatékosság valamennyi jogszabályban, 

politikában és stratégiában való általános érvényesítése érdekében; 

15. felszólít a fogyatékossággal élők jogainak az Unió globális társadalmi-gazdasági 

menetrendjébe – különösen az Európa 2020 stratégiába és az európai szemeszterbe – 

történő beépítésére; javasolja egy fogyatékosságügyi paktum elfogadását, amely 

biztosítja, hogy a fogyatékossággal élők jogait valamennyi uniós kezdeményezés 

figyelembe vegye; 

16. felhívja a Bizottságot, hogy az európai szemeszter keretében a tagállamok szociális 

helyzetének értékelése során (országjelentés és országspecifikus ajánlások) 

foglalkozzon a fogyatékossággal élő személyek helyzetének vizsgálatával is az 

akadálymentes Európa kiépítésére vonatkozó uniós kötelezettség keretében; 

17. úgy véli, hogy az uniós intézményeknek, különösen a Parlamentnek, a Tanácsnak és 

a Bizottságnak törekednie kell annak biztosítására, hogy a hatályos és a jövőbeli 

jogszabályok tiszteletben tartsák az emberi jogokat, és maradéktalanul megfeleljenek 

a CRPD egyezménynek; 

18. felkéri a Bizottságot, hogy a záró észrevételek alapján készítsen egy jogszabálylistát 

azzal a céllal, hogy javaslatot tegyen a hatáskörről szóló nyilatkozat naprakésszé 

tételére, és ezt a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek és az 

Európai Parlament hivatalos bevonásával rendszeres időközönként ismételje meg; 

19. felhívja a Bizottságot, hogy e tekintetben mérlegelje egy olyan uniós keret 

kidolgozását, amely garantálná a fogyatékossággal élő személyek jogainak hatékony 

érvényesítését, személyes autonómiájuk előmozdítását, az akadálymentes 

hozzáférést, a foglalkoztatáshoz való hozzáférést, a társadalmi integrációt és a 

független életet, valamint a megkülönböztetés valamennyi formájának felszámolását; 

20. osztja az ENSZ CRPD Bizottságának azzal kapcsolatos aggodalmát, hogy az Európai 

Unió nem rendelkezik világos stratégiával a fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény végrehajtását illetően; 

21. kéri az intézményeket, hogy példamutató módon lépjenek fel az integrációs politika 

területén; 

22. felhívja a Bizottságot, hogy az európai fogyatékosságügyi stratégia felülvizsgálatát 

használja fel egy egyértelmű végrehajtási időkerettel, konkrét és pontosan 

meghatározott referenciaértékekkel és indikátorokkal rendelkező, átfogó, a nemek 

különböző igényeit figyelembe vevő uniós CRPD-stratégia létrehozására, amely a 

külső fellépés terén is tartalmaz kötelezettségvállalásokat; 



 

 

23. elítéli a fogyatékossággal élő személyek által mind a mai napig elszenvedett 

megkülönböztetést és kirekesztést; kéri a Bizottságot, hogy emelje a legmagasabb 

szintre a szinergiákat a 2010–2020 közötti időszakra vonatkozó uniós 

fogyatékosságügyi stratégia és a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos 

megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezmény 

(CEDAW) rendelkezései, illetve a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény között 

annak biztosítása érdekében, hogy az elismert jogok valóban rendelkezésre álljanak 

és ténylegesen gyakorolhatók legyenek, ideértve a jogszabályi keret harmonizálását 

és végrehajtását, illetve kulturális és politikai fellépést; 

24. felhívja a Bizottságot, hogy nyilatkozzon egyértelműen a fogyatékosság fogalmának 

tág, uniós szintű meghatározásával kapcsolatban; 

25. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a közbeszerzésben érvényesítendő 

szociális megfontolásokról szóló iránymutatást annak érdekében, hogy rávilágítson a 

szociális kötelezettségekre, de annak érdekében is, hogy rámutasson a 

fogyatékossággal élő személyek számára nyújtott magas minőségű támogató 

szolgáltatásokra irányuló befektetések lehetőségeire és hasznára; 

26. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a hatásvizsgálatokra vonatkozó 

iránymutatásokat, és módosítsa azokat annak érdekében, hogy egy átfogóbb listát 

tartalmazzanak az Egyezménynek való megfelelés jobb értékelésével kapcsolatos 

kérdésekről; 

Egyedi jogok 

27. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a viktimizáció megelőzésének 

érdekében tegyenek lépéseket a megkülönböztetés valamennyi formája – ideértve a 

fogyatékosságon alapuló többszörös megkülönböztetést, a társítás útján történő 

megkülönböztetést és az interszekcionális megkülönböztetést is – elleni küzdelem 

érdekében, különös tekintettel a fogyatékossággal élő nőkre és gyermekekre, az 

idősebb személyekre és a komplex támogatást igénylő személyekre, köztük az 

intellektuális és pszichoszociális fogyatékossággal élő személyekre is, továbbá az 

olyan személyekre, akik fogyatékossága idővel változik; 

28. sajnálja, hogy a Tanács még mindig nem fogadta el a személyek közötti, vallásra 

vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való 

tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelvre irányuló 

2008-as javaslatot, ismételten felhívja a Tanácsot, hogy ezt a lehető leghamarabb 

tegye meg; 

29. kéri az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy szakpolitikáikban érvényesítsék 

a fogyatékossággal élő nők és gyerekek jogait, beleértve a következő gyermekjogi 

ütemtervet, és biztosítsák a fiúkkal, lányokkal és az őket képviselő szervezetekkel 

folytatott konzultációt a velük kapcsolatos minden kérdésben, megfelelő segítséget 

nyújtva ehhez fogyatékosságuk típusának és koruknak megfelelően; 

30. hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek jogainak védelme érdekében 

a családjaiknak megfelelő támogatást kell biztosítani az EU-ban rendelkezésre álló 

jogi eszközök megerősítésével és azokra támaszkodva, például a fogyatékossággal 

élő gyermekek szüleinek meghosszabbított szülő szabadság biztosításával; 



 

 

31. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy valamennyi, fogyatékossággal élő 

személy élhessen a minden uniós polgár számára biztosított szabad mozgáshoz való 

joggal, azáltal, hogy a jelenlegi és jövőbeli jogszabályokba belefoglalják az egyenlő 

esélyek, az alapvető jogok, a szolgáltatásokhoz és a munkaerőpiachoz való egyenlő 

hozzáférés biztosítékát, valamint a szociális biztonsági rendszerhez való hozzáférés 

tekintetében ugyanazokat a jogokat és kötelezettségeket, mint amelyeket annak a 

tagállamnak a polgárai élveznek, amelyben a fogyatékossággal élők biztosítva 

vannak, összhangban az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvével; 

emellett a foglalkoztatási egyenlőséget illetően felhívja a tagállamokat, hogy 

maradéktalanul teljesítsék a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó, átdolgozott 

2006/54/EK irányelv rendelkezéseit; 

32. hangsúlyozza a fogyatékossággal élő migráns nők és lányok támogatásának 

szükségességét, hogy olyan készségeket fejleszthessenek ki, amelyek lehetővé 

tennék számukra, hogy megfelelő munkához jussanak; 

33. hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők, különösen a 

nők, független és önálló életet élhessenek – valamint terhesség és anyaság esetén – 

őket és családjukat (személyesen vagy államilag) segíteni kell, ami lehetővé teszi 

számukra a foglalkoztatáshoz, illetve az oktatási vagy szakképzési intézményekhez 

való hozzáférést; 

34. megismétli, hogy sürgősen foglalkozni kell a fogyatékossággal élő nőkkel és 

lányokkal szemben családi és intézményi közegben elkövetett erőszak 

problémájával, és felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre a fogyatékosság 

bármilyen formájával élő nőket és lányokat segítő szolgálatokat; azt tanácsolja az 

EU-nak, hogy csatlakozzon az Európa Tanács nőkkel szembeni, illetve a családon 

belüli erőszak megelőzéséről és az ellene való küzdelemről szóló egyezményéhez 

(Isztambuli Egyezmény), ami újabb lépés a fogyatékossággal élő nőkkel és lányokkal 

szembeni erőszak leküzdése felé; 

35. emlékeztet a fogyatékossággal élőknek a fogyatékossággal kapcsolatos politikai 

folyamatokban és döntéshozatalban minden szinten való részvételét illető alapvető 

jogai fontosságára, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménnyel 

összhangban; hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő nőket és lányokat – így a 

halmozott megkülönböztetéssel szembesülő marginalizált és kiszolgáltatott 

csoportok nő és lánytagjait is – fel kell jogosítani arra és lehetővé kell tenni 

számukra, hogy részt vegyenek a nemek közti egyenlőséggel és fogyatékossággal 

kapcsolatos programokra és stratégiákra irányuló döntéshozatali folyamatokban, 

érdekeik és jogaik kifejezésre juttatásának, valamint a nemi szempontok valóban 

alulról szerveződő megközelítésének biztosítása érdekében; felszólítja a 

tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelően kialakított szolgáltatásokat és 

létesítményeket, amelyek lehetővé teszik a nők aktív bevonását és részvételét, 

valamint fektessenek be a támogató és az igényekhez alkalmazkodó technológiákba, 

és az ún. „e-befogadásba”; 

36. felszólítja az uniós intézményeket, hogy az ENSZ CRPD Bizottságának a CRPD 

egyezmény uniós végrehajtásának felülvizsgálatával összefüggésben tett ajánlásaival 

összhangban hozzanak hatékony intézkedéseket a fogyatékossággal élő nők életének 

megkönnyítése érdekében; 



 

 

37. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek nevelése 

elsősorban a nőkre hárul; 

38. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy folytassák a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló egyezménnyel kapcsolatos figyelemfelhívó tevékenységet, 

küzdjenek az előítéletek ellen és segítsék elő minden fogyatékossággal élő személy 

jobb megértését, hogy a döntések valós igényeik alapján szülessenek; 

39. támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja, hogy felhívják a társadalom 

figyelmét a fogyatékossággal élő személyek által tapasztalt nehézségekre, valamint 

hogy a fogyatékossággal élők jobban tudatában legyenek lehetőségeiknek és az 

általuk nyújtott hozzájárulásoknak, többek között speciális iskolai oktatási 

programok révén; hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény jelentősége alapvetően abban rejlik, hogy változtat a 

kulturális attitűdökön, elismerve, hogy a fogyatékosság nem a személyekben van, 

hanem a társadalmi és gazdasági környezet okoz akadályokat az embereknek; 

40. kéri az illetékes tagállami hatóságokat, hogy dolgozzanak ki tudatosságnövelő 

stratégiákat a fogyatékossággal élő személyek jogaival kapcsolatban, és támogassák 

a közlekedési és idegenforgalmi dolgozóknak a fogyatékossággal élő személyek 

egyenjogúságáról és a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosságról szóló képzését, 

valamint segítsék elő a fogyatékossággal foglalkozó európai szövetségek és a magán 

vagy állami közlekedési társaságok közötti együttműködést és a helyes gyakorlatok 

egymás közötti cseréjét. sürgeti, hogy a képzéshez kapcsolódó anyagok hozzáférhető 

formátumban is álljanak rendelkezésre; 

41. hangsúlyozza, hogy a légi közlekedési személyzet számára rendkívül komoly képzést 

kell biztosítani, hogy a légitársaságok megfelelő szolgáltatásokat tudjanak nyújtani a 

fogyatékossággal élő személyek számára; különös figyelmet kellene fordítani arra is, 

hogy a személyzet képes legyen a kerekesszékek helyes mozgatására, hogy azok ne 

sérüljenek; 

42. üdvözli az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagra irányuló javaslatot1, és az 

áruk és szolgáltatások – ideértve az olyan épületeket is, amelyekben az említett 

szolgáltatásokat nyújtják – akadálymentes hozzáférhetőségének biztosítása céljából 

elkötelezett annak mielőbbi elfogadása mellett, azt eredményes és hozzáférhető 

nemzeti jogérvényesítési és panasztételi mechanizmusokkal kiegészítve; emlékeztet 

arra, hogy szükség van az akadálymentesítés átfogó megközelítésére és arra, hogy a 

CRPD 9. cikkében foglaltaknak megfelelően valamennyi fogyatékossággal élő 

számára garantálni kell a hozzáférhetőséghez való jogot; 

43. hangsúlyozza az európai akadálymentességi intézkedéscsomag elfogadásának 

szükségességét, mivel az egyrészt kulcsfontosságú a csökkent mozgásképességű 

személyek közlekedés, mobilitás és idegenforgalom vonatkozásában való 

hozzáférésével kapcsolatos valamennyi probléma kezeléséhez, másrészt biztosítja, 

hogy a légi, az autóbuszos, a vasúti és a vízi személyszállítási szolgáltatások, különös 

tekintettel az átszállásokra, valamint az összes metró- és vasútvonal lépcső nélküli 

elérhetőségére, a honlapok, a mobil eszközökön alapuló szolgáltatások, az intelligens 

jegyértékesítés, a valós idejű tájékoztatás és az önkiszolgáló terminálok, valamint a 
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személyszállítási szolgáltatásokhoz használt jegykiadó automaták és utasfelvételi 

automaták teljes mértékben hozzáférhetőek legyenek a fogyatékossággal élő 

személyek számára; 

44. elismeri, hogy a kis- és középvállalkozások számára előnyös lesz, hogy standard 

uniós követelményeknek kell megfelelniük ahelyett, hogy eltérő nemzeti 

szabályokhoz kellene igazodniuk; sajnálja azonban, hogy az európai 

akadálymentességi intézkedéscsomagra irányuló javaslat nem terjed ki a határokon 

átnyúló jellegű turisztikai termékekre és idegenforgalmi szolgáltatásokra; rámutat 

arra, hogy nem születtek további uniós szintű intézkedések az idegenforgalmi 

létesítmények és szolgáltatások vonatkozásában a szálláshelyek osztályozásának az 

akadálymentességi szempontok figyelembevételével történő fokozatos harmonizálása 

érdekében; 

45. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy jobban támogassa a kutatást és 

fejlesztést elsősorban arra vonatkozólag, hogy a fogyatékossággal élők hozzáférjenek 

az új és innovatív technológiákhoz; 

46. felhívja a Bizottságot, hogy a jövőbeni jogalkotási aktusok előkészítésénél, ahol 

releváns, mint például az európai digitális menetrendnél, vegye figyelembe azt a 

tényt, hogy az akadálymentesség egyaránt releváns a fizikai környezet és az ikt 

számára is;  

47. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az akadálymentesítési elv érvényesítése során 

biztosítsák az „egyetemes tervezés” módszerének alkalmazását a meglévő és új 

építkezési projektek esetében, a munkahelyen és különösen a középületek esetében, 

pl. az államilag finanszírozott iskolák esetében; 

48. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot a közigazgatási szervek honlapjainak 

akadálymentes hozzáférhetőségéről szóló, átfogó alkalmazási körű és hathatós 

végrehajtási mechanizmussal rendelkező, egyértelmű és hatékony irányelv 

létrehozása céljából a Parlamenttel való együttműködésre, összhangban az európai 

akadálymentesítési intézkedéscsomaggal, biztosítva, hogy az Unióban a 80 millió 

fogyatékossággal élő személy és 150 millió időskorú egyenlő hozzáféréssel 

rendelkezzen a honlapokhoz és az online közszolgáltatásokhoz; 

49. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt biztosítsa, hogy az Unió egész 

területére kiterjedő 112-es segélyhívó telefonszám teljes körűen elérhető és 

megbízható legyen, a legmodernebb technológiát alkalmazva nemzeti szinten és 

barangolás közben is, különös tekintettel a siketekre és a nagyothallókra, 

megakadályozva ezáltal az elkerülhető haláleseteket és sebesüléseket. kiemeli, hogy 

nemzeti szintű végrehajtási intézkedésekre van szükség, amelyek biztosítják többek 

között a tagállamok közötti kompatibilitást, ideértve az akadálymentesen 

hozzáférhető nemzeti segélyhívó pontokat is; 

50. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a 

fogyatékossággal élő betegek és gondozóik teljes mértékben hozzáférjenek az 

elektronikus és mobil egészségügyi szolgáltatásokhoz, alkalmazásokhoz és 

eszközökhöz, köztük a 112-es segélyhívó számhoz – amelynek használatát 

Európában mindenütt meg kell könnyíteni – és a fejlett mobil helymeghatározó 

(AML) rendszerhez, valamint hogy még inkább kiaknázzák a telemedicinában rejlő 



 

 

lehetőséget a fent említettekkel kapcsolatos hozzáférés és gondozás javítása 

érdekében. 

51. hangsúlyozza, hogy a humanitárius fellépések során növelni kell a fogyatékossággal 

élő személyeknek, különösen a gyermekeknek nyújtott támogatást és egyedi 

juttatásokat, és felhívja az Európai Bizottságot, hogy térképezze fel a 

szükséghelyzetbe került fogyatékossággal élő személyeket támogató befektetéseket 

és finanszírozást, a nemek és életkor szerinti adatokat is ideértve; 

52. hangsúlyozza, hogy a folyamatos konfliktusok és a természeti katasztrófák is 

hozzájárulnak a fogyatékossággal élők számának növekedéséhez; 

53. támogatja a CRPD-egyezmény EU-nak szóló szakértői javaslatait, amelyek szerint az 

EU-nak hozzáférhetőbbnek és befogadóbbnak kell lennie, hogy kockázatot jelentő, 

illetve vészhelyzetekben az emberi jogokon alapuló megközelítést tudjon alkalmazni 

a fogyatékosság tekintetében, többek között a 2015–2030-as időszakra szóló sendai 

katasztrófakockázat-csökkentési keret révén; nyomatékosan sürgeti a 

fogyatékossággal élő személyek emberi jogainak az EU migrációs és menekültügyi 

politikáiban történő érvényesítését, mert ők kettős diszkrimináció áldozatai; 

hangsúlyozza, hogy ezeknek az intézkedéseknek megfelelő választ kell nyújtaniuk a 

fogyatékossággal élők specifikus igényeire, és figyelembe kell venniük az igényeken 

alapuló ésszerű alkalmazkodásra vonatkozó intézkedések iránti követelményeket; 

ösztönzi, hogy továbbra is érvényesítsék a fogyatékossággal élők igényeit a 

tagállamok és az Európai Unió által végrehajtott humanitárius fellépésekben,; 

54. felszólítja az EU-t, hogy vállaljon vezető szerepet a fogyatékossággal élők jogainak 

előmozdítása területén a sendai keret és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend végrehajtásában partnerországaival, valamint 

regionális és világszintű szervezetekkel együtt; 

55. felhívja a Bizottságot, hogy a fogyatékossággal élő személyekre is kiterjedő 

katasztrófavédelemről szóló, 2015. februári tanácsi következtetésekkel, valamint a 

sendai kerettel összhangban fogadjon el végrehajtási tervet; 

56. megismétli a fogyatékossággal élőkre is kiterjedő katasztrófavédelemről szóló 

tanácsi következtetések fontosságát az uniós polgári védelmi mechanizmusban és a 

tagállami fellépésekben; felszólít a katasztrófakockázat-csökkentési 

kezdeményezésekkel kapcsolatos tudatosság növelésére és tájékoztatásra a 

fogyatékossággal élők, a veszélyhelyzettel és a polgári védelemmel foglalkozó 

szereplők körében, valamint a fogyatékossággal élő személyek számára a 

katasztrófák helyreállítási szakaszában nyújtandó pszichológiai támogatásra; 

57. hangsúlyozza, hogy különleges támogatást kell nyújtani a fogyatékossággal élők 

számára a vészhelyzetek után; 

58. elismeri, hogy a társadalom kiszolgáltatott tagjai még inkább marginalizálódnak, ha 

valamilyen fogyatékossággal rendelkeznek, és hangsúlyozza, hogy az uniós 

intézményeknek és a tagállamoknak meg kellene kétszerezniük az arra irányuló 

erőfeszítéseiket, hogy valamennyi fogyatékossággal élő személy – köztük a 

hontalanok, a hajléktalanok, a menekültek és a menedékkérők, valamint a 

kisebbséghez tartozók – számára teljes mértékben biztosítani tudják az őket 



 

 

megillető jogokat és szolgáltatásokat; hangsúlyozza a fogyatékossággal kapcsolatos 

szempontok érvényesítésének szükségességét az uniós migrációs és menekültügyi 

politikákban; 

59. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezmény 11. cikkével összhangban a menekültkérdés megoldására 

vonatkozó, finanszírozási vagy egyéb támogatási intézkedésekre irányuló javaslatok 

kidolgozása során biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek különleges 

gondozását; 

60. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket 

annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékossággal élő, jogképességüktől 

megfosztott összes személy gyakorolhassa valamennyi, az uniós szerződésekben és 

jogszabályokban foglalt jogát, így például az igazságszolgáltatáshoz, az árukhoz és a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a 

foglalkoztatást, valamint az egészségügyi ellátást, a szavazást és a fogyasztói 

jogokat; 

61. elismeri, hogy a CRPD egyezmény pozitív hatású és kulcsfontosságú eszköznek 

bizonyult a jogi reform előmozdítása és a fogyatékossággal élő személyeket érintő 

szakpolitikák tagállamok általi felülvizsgálatának elérése szempontjából; ugyanakkor 

sajnálja, hogy egyes stratégiai területeken, például a büntető igazságszolgáltatás és a 

politikai részvétel területén a fogyatékossággal élő személyek továbbra is jelentős 

kihívásokkal szembesülnek; úgy véli, hogy valamennyi fogyatékossággal élő 

személy maradéktalan és teljes hozzáférése a politikai rendszerhez prioritást képez; 

felismeri, hogy ez a hozzáférés többet kell, hogy jelentsen a szavazat leadásában 

kimerülő, pusztán fizikai hozzáférésnél, és hogy annak a demokratikus folyamat 

valamennyi polgár előtti megnyitására irányuló intézkedések széles körét kell 

magában foglalnia; úgy véli, hogy a fenti intézkedések részét kell képezniük a 

jelnyelven tolmácsolt, a Braille-írással és könnyen olvasható formátumban készült 

választási tájékoztató anyagoknak, a szükséges, teljes körű segítségnyújtásnak a 

fogyatékossággal élő személyek részére a szavazási eljárások során, a postai úton és 

meghatalmazott útján történő szavazás lehetőség szerinti előmozdítására és a 

választásokon jelöltként indulni kívánó, fogyatékossággal élő személyek előtt álló 

akadályok elhárítására, továbbá a jog- és cselekvőképesség jelenlegi szabályainak és 

azoknak az egyén demokratikus folyamatban való korlátozás nélküli részvételére 

gyakorolt hatásának felülvizsgálatára; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy gondoskodjanak a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és 

védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU 

irányelv, a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való 

jogról szóló 2010/64/EU irányelv, a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való 

jogról szóló 2012/13/EU irányelv és a büntetőeljárás során és az európai 

elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való 

jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő 

tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a 

konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló 2013/48/EU irányelv 

megfelelő és teljes körű végrehajtásáról, különösen a fogyatékossággal élő emberek 

esetében; 

62. határozottan elítéli, hogy számos állam továbbra is bírósági úton megvonja vagy 

korlátozza az értelmi nehézségekkel élő személyek jog- és cselekvőképességét; 



 

 

felszólítja a tagállamokat, hogy pozitív módon foglalkozzanak a jog- és 

cselekvőképesség kérdésével, az automatikus kizárás helyett sokkal inkább a 

támogató befogadást részesítve előnyben; 

63. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fogyatékossággal élő személyek továbbra is 

nehézségekbe ütköznek az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés terén; emlékeztet 

arra, hogy az igazságszolgáltatáshoz való jog alapvető jog, és a jogállamiság alapvető 

eleme; felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket az eljárások teljes körű 

alkalmazkodásának biztosítása érdekében, és az eljárásokat igazítsák az ilyen 

személyekhez; úgy véli, hogy a Bizottságnak fontolóra kell vennie a CRPD-ről szóló 

konkrét képzési programoknak a 2014–2020-as uniós igazságügyi programba való 

bevonását; javasolja, hogy az uniós bíróságok oly módon alkalmazzák belső 

szabályaikat és utasításaikat, amely megkönnyíti a fogyatékossággal élő személyek 

hozzáférését az igazságszolgáltatáshoz, továbbá a CRPD Bizottság Általános 

Ajánlásait is vegye figyelembe az igazságszolgáltatási tevékenységek végzésekor; 

64. elismeri, hogy a felnőttek nemzetközi védelméről szóló hágai egyezmény többféle 

módon nyújthat funkcionális segítséget a CRPD részes felei nemzetközi 

kötelezettségeinek végrehajtásában és támogatásában; ezzel összefüggésben 

sajnálatának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság nem követte a 

Parlament 2008. december 18-i állásfoglalását1, amely ajánlásokat tartalmazott a 

Bizottságnak a felnőttek jogi védelmének határokon átnyúló kérdéseiről. 

65. hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek jobban ki vannak téve az 

iskolai, otthoni vagy intézményi erőszak, megfélemlítés és szexuális zaklatás 

kockázatának; felhívja az Uniót és tagállamait, hogy konkrét intézkedésekkel és 

elérhető támogató szolgáltatásokkal eredményesebben lépjenek fel és küzdjenek a 

fogyatékossággal élő gyermekek elleni erőszakkal szemben; 

66. felszólítja a Bizottságot, hogy fogadjon el a családokra, közösségekre, 

szakemberekre és intézményekre irányuló hatékony intézkedéseket a 

fogyatékossággal élő gyermekekkel szembeni erőszak megelőzése érdekében; 

megjegyzi, hogy az iskola kiemelkedő szerepet játszik a társadalmi befogadás 

előmozdításában, és hangsúlyozza, hogy megfelelő mechanizmusokat kell 

kialakítani, amelyek elősegítik a befogadást a hagyományos iskolákban, és amelyek 

azt is biztosítják, hogy az oktatók és a tanárok felkészültek legyenek a 

fogyatékossággal élő gyermekek ellen irányuló erőszak felismerésére és az arra való 

reagálásra; 

67. továbbá felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a legújabb nemzetközi 

normákkal összhangban a jogszabályok ne tegyék lehetővé a kényszergyógykezelést 

és a bezárást; 

68. sürgeti a fogyatékossággal élő személyek Unión belüli szabad mozgása elvének 

garantálását, az e szabadság gyakorlását korlátozó, még meglévő összes akadály 

megszüntetése révén; 

69. hangsúlyozza, hogy az európai polgárokat megillető szabad mozgás jogát garantálni 

kell a fogyatékossággal élő személyek számára is, és ennek érdekében a 

                                                 
1  HL C 45. E, 2010.2.23., 71. o. 



 

 

tagállamoknak biztosítaniuk kell helyzetük és szociális jogaik kölcsönös elismerését 

(a CRPD 18. cikke); 

70. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem fogadta el a fogyatékossággal 

kapcsolatos dokumentumok felvételét a bizonyos közokiratok elfogadásának 

egyszerűsítése révén a polgárok és a vállalkozások szabad mozgásának 

előmozdításáról szóló rendelet hatálya alá; 

71. üdvözli a „fogyatékossággal élő személyek európai kártyája” kísérleti projektjét; 

sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok korlátozott mértékben 

vettek részt az „európai fogyatékossági igazolvány” projektben, amely gyakorlati 

intézkedéseivel könnyíti a fogyatékossággal élő polgárok mobilitását és uniós 

országokban való tartózkodását; 

72. hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogainak teljes körű 

érvényesítése érdekében kulcsfontosságú, hogy megfelelő – pl. gondozói – 

rendszerek fokozottabb alkalmazása révén garantálják számukra azt a jogot, hogy 

maguk dönthessék el, hogyan kívánnak élni, és hogyan szeretnék kibontakoztatni a 

bennük rejlő képességeket; 

73. mélységesen elítéli azokat a katasztrofális körülményeket, melyek között – amint 

arra fény derült – bizonyos tagállamokban fogyatékossággal élő személyeket 

elhelyeznek, és felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg mindent annak 

érdekében, hogy megfeleljenek az emberi jogok európai egyezményének és annak az 

embertelen és megalázó bánásmódot megtiltó 3. cikkének; 

74. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy több figyelmet szenteljenek a 

fogyatékossággal élő személyek szükségleteire, és hogy ezeket a szükségleteket 

következetesen vegyék tekintetbe az uniós rendeletek, köztük a különböző 

közlekedési módokhoz kötődő utasjogokról szóló rendeletek felülvizsgálata során (a 

légi közlekedésről szóló 1107/2006/EK és 261/2004/EK rendeletek, a vasúti 

közlekedésről szóló 1371/2007/EK rendelet, a vízi közlekedésről szóló 

1177/2010/EU rendelet és az autóbusszal történő közlekedésről szóló 181/2011/EU 

rendelet), valamint a jogszabályok, például a multimodális utazás vonatkozásában 

fennálló utasjogok kidolgozásakor; rámutat arra, hogy 2010-ben az Európai Unió a 

2010 és 2020 közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégia 

keretében elkötelezte magát Európa akadálymentessé tétele mellett; 

75. felhívja az Európai Uniót, hogy erősítse meg az utasjogokra vonatkozó jogszabályok 

végrehajtásának ellenőrzését és harmonizálja a nemzeti végrehajtási szervek 

munkáját, továbbá felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket 

a helyi, regionális és állami szintű közlekedési és idegenforgalmi szolgáltatások 

(köztük az autóbusszal és taxival történő közlekedés, a városi tömegközlekedés, a 

vasúti, a légi és a vízi közlekedés, és azon belül az állomások, a repülőterek és a 

kikötők) hozzáférhetőségének javítását célzó uniós jogszabályok végrehajtása és az 

akadálymentes Európa megvalósulását gátló tényezők kezelése érdekében azáltal, 

hogy az illetékes végrehajtási szervek hatáskörét megerősítik az utasjogra vonatkozó 

uniós jogszabályokban, biztosítva, hogy Unió-szerte valamennyi, fogyatékossággal 

élő utas ténylegesen és egyformán élhessen jogaival, ideértve a hozzáférhetőség és a 

szabványosítás, a harmonizáció, a technikai követelmények, valamint a 

vállalkozásoknak szóló ösztönzők vonatkozásában; 



 

 

76. kéri az Európai Bizottságot, hogy tegye egyértelművé a csökkent mozgásképességű 

személyek ellátásában érintett egyes szereplők felelősségi köreit, különös tekintettel 

a különböző közlekedési módok közötti átszállásra, és nyújtson tájékoztatást a 

Parlament számára a fogyatékossággal élők szervezeteinek részvételéről és az 

utasjogokkal kapcsolatos rendeletek végrehajtásában betöltött szerepükről; 

77. hangsúlyozza, hogy a személyszállítási szolgáltatásokhoz, járművekhez, 

infrastruktúrához és intermodális összekapcsolódásokhoz való – különösen a vidéki 

térségekben is megvalósuló – akadálymentes hozzáférhetőség a mobilitási 

rendszerek megkülönböztetéstől mentes működésének a kulcsa; ezzel 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek hozzá kell 

férniük a termékekhez és szolgáltatásokhoz, és hogy további erőfeszítésekre van 

szükség a személyszállítási és idegenforgalmi szolgáltatások, a járművek és az 

infrastruktúra akadálymentessé tételéhez egyaránt; emlékeztet arra, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz lehetőséget kínál városi fellépések, valamint a 

valamilyen fogyatékossággal élő személyek hozzáférésének javítására irányuló 

intézkedések finanszírozására, amely az alkalmazkodási költségek akár 10 %-át is 

fedezheti; 

78. kéri az Európai Bizottságot, hogy a TEN-T alapok végrehajtásáról szóló éves 

jelentésében tegye közzé, hogy milyen előrelépés történt a fellépések területén, és 

milyen összegű támogatást biztosítottak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és 

egyéb uniós alapok keretében az infrastruktúra fogyatékossággal élő személyek 

igényeihez való hozzáigazításához; kéri továbbá az Európai Bizottságot, hogy tegyen 

intézkedéseket az infrastruktúra fogyatékossággal élő személyek igényeihez való 

hozzáigazítására irányuló projektekben való részvétel fokozása érdekében, beleértve 

egyebek mellett a lehetséges projektgazdák körében szervezett tájékoztatási és 

ismeretterjesztési rendezvényeket; 

79. ezzel összefüggésben rámutat a városi fellépések finanszírozásának fontosságára, 

amely környezetben gyakoribb a különféle közlekedési módok közötti átszállás, és 

ahol a csökkent mozgásképességű személyek nagyobb nehézségekkel szembesülnek; 

80. hangsúlyozza, hogy a tájékoztatás folyamatosan hozzáférhető formáinak a digitalizált 

mobilitási piaci politikák napirendjének élén kell szerepelniük, és egynél több 

érzékelési csatorna alkalmazásával, a különféle típusú fogyatékosságokhoz igazodó 

nyelvek, formátumok és technológiák – köztük jelnyelvek, Braille-írás, augmentatív 

és alternatív kommunikációs rendszerek – és egyéb, a fogyatékossággal élők 

választása szerinti elérhető kommunikációs eszközök, módok és formátumok 

segítségével elő kell segíteniük a bármely típusú fogyatékossággal élő személyek 

hozzáférését, ideértve a könnyen érthető szövegek vagy piktogramok, a feliratozás és 

a személyre szóló szöveges üzenetek alkalmazását az utazási információk, a 

jegyfoglalás és a jegyárusítás vonatkozásában; sürgeti a Bizottságot, hogy a 

közlekedési létesítmények és szolgáltatások tekintetében hozza létre azokat a 

megfelelő nyomonkövetési és ellenőrzési mechanizmusokat, amelyek biztosítják, 

hogy a tömegközlekedési szolgáltatásoknál valamennyi tagállamban garantáltak 

legyenek a fogyatékossággal élők számára kínált akadálymentesítő és segítő 

eszközök; 

81. hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élők számára lehetővé kell tenni, hogy 

tájékozódhassanak a háztól házig történő utazás vonatkozásában meglévő 



 

 

multimodális és határokon átnyúló közlekedési kapcsolatokról, amelyek lehetővé 

teszik a leginkább fenntartható, a legköltséghatékonyabb, illetve a leggyorsabb 

összeköttetések közötti választást, valamint hogy az adott szolgáltatást 

elektronikusan lefoglalják és kifizessék; 

82. kéri a valós idejű utazási információk hozzáférhetővé tételét annak érdekében, hogy 

a fogyatékossággal élő személyek utazásuk megkezdése előtt és utazás közben 

tájékozódhassanak az esetleges zavarokról és az alternatív utazási lehetőségekről; 

83. hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető 

formában és a fogyatékosság különböző fajtáinak megfelelő technológiák révén 

hozzáférést kell biztosítani az információkhoz és a kommunikációhoz, beleértve a 

jelnyelvet, a Braille-írást, az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközöket és 

a kommunikáció általuk választott más hozzáférhető eszközeit, módjait, formáit, 

többek között a könnyen olvasható formátumokat és a feliratozást; felszólítja ezért a 

Bizottságot, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket az információhoz és a 

kommunikációhoz való hozzáférésről szóló jogszabályok végrehajtásának 

érvényesítése érdekében; sürgeti a Tanácsot, hogy mihamarabb fogadja el a vakok, 

látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent 

művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrakesh-i szerződés 

megkötéséről szóló határozatot; felszólítja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy 

hajtsanak végre a szerződés rendelkezéseivel összhangban álló következetes és 

hatékony intézkedéseket; 

84. emlékeztet, hogy a függetlenséghez, az integrációhoz, valamint egy befogadó 

oktatási és képzési rendszerhez, a civil és kulturális élethez, a szabadidős és 

sporttevékenységekhez való hozzáférés jogát a fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló egyezmény 19., 24. és 30. cikke garantálja; emlékeztet, hogy ezeket a 

jogokat az uniós jogszabályok védik, különösen az Alapjogi Charta 21. cikke, amely 

kimondja a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés tilalmát, megemlítve emellett 

a fogyatékossággal élő személyek teljes körű és tényleges társadalmi szerepvállalása, 

többek között a demokratikus részvétel és a társadalmi integráció elveit (az ENSZ-

egyezmény 3. cikke); kéri ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg 

az annak biztosítására irányuló intézkedéseket, hogy a fogyatékossággal élő 

személyeknek tényleges és egyenlő hozzáférésük legyen ne csak az olyan alapvető 

fontosságú területekhez, mint a befogadó, minőségi oktatás, kultúra és sport, hanem a 

tanórán kívüli tevékenységekhez is, mint például a színház, a nyelvek és a 

művészetek; felkéri a Bizottságot, hogy az oktatási és képzési célok kijelölésekor 

foglaljon bele fogyatékosságra vonatkozó mutatókat az Európa 2020 stratégiába; 

85. emlékeztet az ENSZ CRPD bizottsága általános megjegyzésének tervezetére, 

amelyet az inkluzív oktatáshoz való jogról szóló 24. cikkel kapcsolatban tett, amely 

részletesen kifejti annak normatív tartalmát, az államok kötelezettségeit, az 

egyezmény egyéb kötelezettségeivel való kapcsolatát és nemzeti szintű 

végrehajtását; 

86. emlékeztet, hogy a fiatalokat célzó programoknak különleges figyelmet kell 

fordítaniuk a fogyatékossággal élő fiatalokra; 

87. megjegyzi, hogy a 2018 utáni időszakra vonatkozó ifjúsági stratégiáknak általánosan 

érvényesíteniük kell a fogyatékossággal élő fiatalok szükségleteit; 



 

 

88. emlékeztet, hogy a fogyatékossággal élő személyek gyakran kívül rekednek az 

oktatási és képzési szolgáltatásokon vagy azokhoz nincs tényleges hozzáférésük ott, 

ahol a fogyatékosságuk szintjét figyelembe vevő, személyre szabott oktatási 

folyamatokra van szükség, hogy támogassuk őket a bennük rejlő társadalmi, 

gazdasági és oktatási lehetőségek kibontakoztatásában; hangsúlyozza, hogy meg kell 

hozni a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi 

fogyatékossággal élő diák részesüljön az ésszerű alkalmazkodás biztosította 

előnyökből, ami szükséges ahhoz, hogy gyakorolni tudják az inkluzív, minőségi 

oktatáshoz való jogukat; bátorítja a tagállamokat és a felelős regionális és helyi 

önkormányzatokat, hogy erősítsék meg a nem formális és az informális tanulásban 

érintett valamennyi érdekelt félnek szóló képzési programjaikat és folyamatos 

szakmai továbbképzési lehetőségeiket, valamint az ikt-infrastuktúrához való 

hozzáférésüket annak érdekében, hogy támogassák őket a fogyatékossággal élő 

diákokkal végzett munkájukban, és hogy szerepet tudjanak játszani a 

fogyatékossággal élőkkel – különösen az értelmi és pszichoszociális 

fogyatékossággal élő személyekkel – szembeni iskolai előítéletek leküzdésében; 

89. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el a fogyatékossággal élő 

diákok iskolai és tanulókörnyezeti szegregációjának és elutasításuk megszüntetésére 

irányuló hatékony intézkedéseket, és hogy biztosítsák számukra az ésszerű 

alkalmazkodás érvényesítését, és hozzáférést a szükséges támogatáshoz, hogy a 

diákok számára könnyebb legyen a bennük rejlő lehetőségek teljes kiaknázása; 

kiemeli, hogy az esélyegyenlőség csak akkor érhető el, ha az oktatás valamennyi 

szintjén, illetve valamennyi oktatási és képzési típusban – többek között az egész 

életen át tartó tanulás során – biztosítják az inkluzív oktatáshoz és képzéshez való 

jogot, és ennélfogva biztosítják a fogyatékossággal élő személyek képesítéseinek 

elismerését, különösen azokét, amelyeket az olyan támogató tanulási környezeteknek 

köszönhetően szereztek meg, amelyekben a fogyatékossággal élő személyek 

kifejezetten a fogyatékosságon való felülkerekedést elősegítő kompetenciákat és 

készségeket tudnak elsajátítani; rámutat a különleges oktatási programok technikai és 

pénzügyi hiányosságaira, különösen a válság által érintett tagállamokban, és 

felszólítja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogyan lehetne a helyzeten javítani; 

90. tudomásul veszi az eddig elért eredményeket a hallgatói csereprogramok, különösen 

az Erasmus+ program szabályozása terén azáltal, hogy kiegészítő pénzügyi 

támogatást biztosítanak a fogyatékossággal élő diákok és oktatási dolgozók 

mobilitására, és fenntartja, hogy továbbra is szükség van konkrét intézkedések 

meghozatalára a program valamennyi részében; elismeri, hogy a fogyatékossággal 

élő diákok a gyakorlatban még mindig számos (attitűdbeli, kommunikációs, 

építészeti, információs stb.) akadállyal szembesülnek; felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy fokozottabban támogassák a fogyatékossággal élő személyek 

részvételét az uniós csereprogramokban, és hogy javítsák a mobilitási programok 

láthatóságát és átláthatóságát; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy a 

fogyatékossággal élő diákok és oktatók csereprogramokhoz való hozzáférése 

tekintetében támogassa a bevált gyakorlatok cseréjét; 

91. kéri, hogy az oktatási rendszerek tartózkodjanak az olyan környezet létrehozásától, 

amelyben megcímkézik a tanulókat, például hogy képesség szerinti csoportokba 

osztják őket, mivel ez hátrányosan érinti a fogyatékossággal élő, de különösen a 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat; 



 

 

92. sürgeti a Bizottságot, hogy a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelvre 

vonatkozó értékelésében külön foglalkozzon a fogyatékossággal élő személyekkel, és 

sürgeti a tagállamokat az irányelv fogyatékossággal élő személyek szükségleteinek 

szemszögéből és ahhoz fűződő joguk alapján történő végrehajtásának 

előmozdítására, hogy ismerjék és másokkal azonos alapon hatékonyan alkalmazzák 

az irányelvben foglalt rendelkezéseket és eszközöket, amelyekkel még a tágabb 

közvélemény sincs tisztában; 

93. hangsúlyozza a szoros összefüggést az EU lakosságágnak több mint 15%-át érintő 

fogyatékosság és a rossz egészségi állapot között, mivel a hozzáférés nehéz és 

folytonosan akadályozott, ami ahhoz vezet, hogy a fogyatékossággal élő személyek 

nem részesülnek megfelelő egészségügyi ellátásban, illetve egyáltalán nem kapnak 

ellátást, többek között akkor, amikor a fogyatékosság valamely gyógyszer 

mellékhatásának következménye; megállapítja, hogy az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya megnehezíti a fogyatékossággal élő 

személyek számára azt, hogy független, másokéval egyenértékű életet éljenek és a 

társadalom befogadja őket; 

94. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a fogyatékossággal élő személyek 

számottevően nagyobb arányban számolnak be meg nem felelő ellátásról vagy az 

ellátás megtagadásáról, illetve kényszerkezelésről vagy rossz bánásmódról, ami arra 

utal, hogy az egészségügyi szakembereket nem képzik ki a fogyatékossággal élő 

személyek egészségügyi ellátással kapcsolatos szükségleteiről; felszólítja a 

tagállamokat, hogy ruházzanak be a fogyatékossággal élő személyeket kezelő és 

segítő szakemberek képzésébe; 

95. kiemeli, hogy a fogyatékossággal élő személyek tájékoztatáson alapuló beleegyező 

nyilatkozatát ki kell kérni minden olyan orvosi beavatkozás esetén, amelyhez erre 

szükség van, és minden szükséges intézkedést meg kell hozni annak biztosítására, 

hogy ezek a személyek hozzáférhessenek a vonatkozó információkhoz, és azokat 

megértsék; hangsúlyozza, hogy ezt a hozzájárulást személyesen, előzetesen és a 

tények teljes ismeretében kell adni, és minden mechanizmusnak biztosítania kell azt, 

hogy ezeket az elveket tiszteletben tartsák, valamint hogy ehhez hasonló megfelelő 

intézkedéseket kell hozni a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek 

tekintetében is; 

96. felszólítja a Bizottságot, hogy egészségügyi eszközeibe és politikáiba építse be a 

fogyatékosságorientált megközelítéseket a tagállamokban fogyatékossággal élő 

személyek eredményesebb egészségügyi kezeléséhez való hozzájárulás érdekében, 

jobb fizikai, környezeti és érzékszervi hozzáférés, minőség és megfizethetőség 

biztosítása révén, és az eszközök és politikák fentiekkel összhangban történő 

fejlesztése során részletesen konzultáljon a fogyatékossággal élő személyekkel; 

97. megerősíti, hogy az 1993. évi Bécsi Nyilatkozat és Cselekvési Program és a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény szerint az 

alábbiakat magukba foglaló reproduktív jogok az alapvető szabadságjogok közé 

tartoznak: az egyenlőséghez és megkülönböztetésmentességhez, továbbá a 

házasságkötéshez és a családalapításhoz való jog; az átfogó reproduktív 

egészségügyi ellátáshoz való jog, ideértve a családtervezést, valamint a várandós és 

szülő nőknek nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat, oktatást és tájékoztatást; 

valamennyi orvosi beavatkozás – többek között sterilizáció és abortusz – esetén a 



 

 

beleegyező nyilatkozat megadásához fűződő jog; és a szexuális bántalmazástól és 

kizsákmányolástól mentes élethez való jog; 

98. felszólítja a tagállamokat olyan intézkedések elfogadására, amelyek biztosítják, hogy 

a fogyatékossággal élő nők számára nyújtott egészségügyi ellátás és szolgáltatások, 

köztük a reproduktív és mentális egészségügyi ellátás és szolgáltatások 

hozzáférhetők legyenek, és az érintettek önkéntes beleegyező nyilatkozatán 

alapuljanak; 

99. sürgeti a tagállamokat olyan iránymutatások elfogadására, amelyek biztosítják, hogy 

minden, a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos oktatás, tájékoztatás, 

egészségügyi ellátás és szolgáltatás a fogyatékossággal élő nők és lányok 

rendelkezésére álljon hozzáférhető és a koruknak megfelelő formában, ideértve a 

jelnyelveket, a Braille-írást, a taktilis kommunikációt, a nagyméretű betűkkel történő 

nyomtatást és más alternatív kommunikációs módokat, eszközöket és formátumokat; 

100. ismételten megerősíti azt a véleményét hogy foglalkozni kell azzal a szükséglettel, 

hogy a fogyatékossággal élő nők és férfiak, családjukkal együtt szaksegítséget – 

többek között gyermekgondozási segítséget – kapjanak, hogy teljes mértékben 

megélhessék az anyaságot és az apaságot; 

101. hangsúlyozza, hogy az egészségbiztosítási rendszereknek nem szabad hátrányosan 

megkülönböztetniük a fogyatékossággal élő személyeket; 

102. sürgeti a Bizottságot, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontok számára az EU egészére 

kiterjedő iránymutatást dolgozzon ki a többi tagállamban nyújtott ellátásról szóló és 

valamennyi beteg számára hozzáférhető tájékoztatás biztosításáról, szem előtt tartva 

a betegszervezetek különleges szerepét; 

103. ösztönzi a Bizottságot, hogy segítse a tagállamokat és az európai referenciahálózatok 

tagjait abban, hogy kiterjesszék a hálózat forrásait és szakértelmét a fogyatékosság 

azon formáira, amelyek noha nem feltétlenül ritkák, azonban szükségessé teszik a 

multidiszciplináris egészségügyi ellátó csoportok által biztosított, magas szinten 

specializálódott egészségügyi ellátást, továbbá az ismeretek és a források e keret 

révén megvalósuló koncentrációját; 

104. fenntartja, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhetőbbé kell 

tenni a termékeket és a szolgáltatásokat; rámutat, hogy gazdasági és költség-haszon 

alapú szempontok akadályozzák a hozzáférhetőség fejlesztését és megvalósítását; 

úgy véli, hogy a fogyatékossággal élő személyek nagyobb mértékű bevonása az 

egészséggel kapcsolatos termékek és szolgáltatások kifejlesztésébe elő fogja segíteni 

fokozott a biztonságot és hozzáférhetőséget; 

105. hangsúlyozza, hogy a testi fogyatékossággal élő személyek nehézségekkel 

szembesülnek a digitalizált mobilitási piacon, és felszólít a bármely típusú 

fogyatékossággal élő személyek hozzáférésének elősegítésére egynél több érzékelési 

csatorna alkalmazásával, a különféle típusú fogyatékosságokhoz igazodó nyelvek, 

formátumok és technológiák – köztük jelnyelvek, Braille-írás, augmentatív és 

alternatív kommunikációs rendszerek – és egyéb, a fogyatékossággal élő személyek 

választása szerinti elérhető kommunikációs eszközök, módok és formátumok révén, 

ideértve a könnyen olvasható szövegek, a feliratozás és a személyre szóló szöveges 



 

 

üzenetek alkalmazását különösen az egészséggel kapcsolatos információk 

vonatkozásában; 

106. ösztönzi a Bizottságot, hogy tegyen fenntartható erőfeszítéseket az egészségvédelem 

és a betegségmegelőzés előmozdítása szolgálatában az egészségügyben és a 

hozzáférésben mutatkozó súlyos egyenlőtlenségek kezelése érdekében, amelyek a 

legkiszolgáltatottabb fogyatékossággal élő embereket sújtják; 

107. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy emeljenek szót a memóriát támadó 

betegségek fogyatékosságként történő besorolása mellett;  

108. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy megfelelően ismerjék el a családi 

gondozók kulcsszerepét, és gondoskodjanak arról, hogy számukra is megfelelően 

rendelkezésre álljanak az egészségügyi szolgáltatások, tekintettel arra, hogy a 

fogyatékossággal élő emberek gondozása a gondozók fizikai és mentális egészségére 

és jólétére is hatással van; 

109. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tegyék lehetővé a foglalkoztatással 

összefüggő jogok és szolgáltatások – ideértve a foglalkoztatási egyenlőségről szóló 

irányelv szerinti ésszerű alkalmazkodást is – hordozhatóságát, a fogyatékossággal élő 

személyek számára a Szerződések által előírt szabad mozgásnak megfelelően; 

felhívja a tagállamokat, hogy a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának 

elősegítése érdekében vezessenek be ösztönzőket a munkaadók számára, továbbá 

aktív munkaerő-piaci politikákat; elismeri, hogy mind a szociális gazdaságban, mind 

a kialakuló digitális gazdaságban lehetőségek rejlenek a fogyatékossággal élő 

emberek foglalkoztatására; 

110. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a fogyatékossággal élő személyek, és 

különösen nők körében – az Európai Unió más népességcsoportjaival 

összehasonlítva – magas a munkanélküliség aránya; felhívja a tagállamokat, hogy 

erősítsék meg és garantálják a fogyatékossággal élő nők – közöttük a rejtett 

fogyatékossággal élő, krónikus betegségben szenvedő vagy tanulási 

rendellenességgel küzdő nők – munkaerő-piaci részvételére vonatkozó politikai 

keretet; 

111. aggasztja, hogy a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelvben az ésszerű 

alkalmazkodás fogyatékossággal élő személyektől való megtagadása nem szerepel a 

megkülönböztetés formái között; felkéri a Bizottságot, hogy adjon áttekintést a 

beérkezett panaszok típusait illetően, és e tekintetben mérlegelje, hogy szükséges-e 

az irányelv módosítása; 

112. rámutat, hogy érdemes túllépni a védett műhelyek keretén és olyan foglalkoztatási 

feltételeket teremteni a fogyatékossággal élő személyek számára, amelyek bevezetik 

őket a nyitott munkaerőpiacra; hangsúlyozza a bevált gyakorlatok megosztásának 

fontosságát a hatóságok, a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek, 

a támogatást nyújtó szolgáltatók, a tapasztalattal rendelkező munkaadók és egyéb 

érintett szereplők között;  

113. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szociális és szolidaritáson alapuló 

gazdasági vállalkozásokon keresztül ösztönözzék tovább a fogyatékossággal élő 

személyek foglalkoztatását, segítve ezzel a fogyatékossággal élő szenélyeknek 



 

 

belépni a munkaerőpiacra; e tekintetben felhívja a Bizottságot, a „szociális 

vállalkozás” kezdeményezés részeként létrehozott eszközökön keresztül ösztönözze 

tovább az újonnan kialakult szociális befektetési piacot, és tájékoztassa a Parlamentet 

a kezdeményezés félidős felülvizsgálatának eredményeiről; 

114. emlékeztet arra, hogy alapvető követelmény, hogy a fogyatékossággal élő személyek 

számára a munkavégzést a vonatkozó, specifikus jogszabályok szerint biztosítsák, 

hogy elkerüljék az elbocsátásukat; ezen túlmenően javasolja, hogy valósítsanak meg 

megfelelő ellenőrzéseket és együttműködéseket a munkaerő-közvetítéssel foglalkozó 

központokkal és a vállalatokkal a fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci 

marginalizálódásának megakadályozása és potenciáljuk teljes mértékű kiaknázása 

céljából; 

115. sürgeti a tagállamokat, hogy fogadjanak el a gyakornoksággal kapcsolatos minőségi 

keretelveket, valamint ösztönözzék és fejlesszék a gyakorlati oktatással egybekötött 

képzési lehetőségeket a fogyatékossággal élő személyek számára, ésszerű 

alkalmazkodás és akadálymentesség biztosítása mellett, szociális védelmet nyújtva, 

és ily módon megkönnyítve a munkaerő-piaci beilleszkedésüket; 

116. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak sürgős intézkedéseket a megszorító 

intézkedések által a fogyatékossággal élő személyek szociális védelmére gyakorolt 

negatív hatások megelőzésére és visszafordítására;  

117. felhívja a tagállamokat, hogy hajtsanak végre hatékony mechanizmusokat annak 

érdekében, hogy megakadályozzák, illetve enyhítsék a szegénységet, a 

kiszolgáltatottságot és a társadalmi kirekesztést a fogyatékossággal élő személyek és 

családjuk körében, különös tekintettel a fogyatékossággal élő gyermekekre és 

idősebb korúakra, a szociális jogok európai pillérének keretében; 

118. felszólítja a tagállamokat, hogy tartózkodjanak a fogyatékossággal kapcsolatos 

kedvezmények, közösségi alapú szolgáltatások, egészségügyi ellátások, képzési és 

oktatási programok megnyirbálásától, ami a CRPD tönkretételét, valamint a 

szegénység és a társadalmi kirekesztés további növekedését eredményezné; 

119. a fogyatékossággal élő személyek és családjaik társadalmi kirekesztettségének 

megszüntetésének céljából sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 

közös szabályok alapján támogassák a szegénység elleni küzdelem intézkedéseit, 

amelyben nagyon sok hátrányos helyzetű személy családja él, felhasználva az 

egyértelmű indikátorokat, amelyekre alapozva módosítják a szükséges támogatási 

eljárásokat; 

120. hangsúlyozza, hogy a közös rendelkezésekről szóló 1303/2013/EU rendelet 7. cikke 

és 96. cikkének (7) bekezdése megköveteli a tagállamoktól és a Bizottságtól annak 

biztosítását, hogy az egyenlő esélyeket, a megkülönböztetésmentességet és a 

fogyatékossággal élő személyek befogadását vegyék figyelembe és mozdítsák elő 

általában az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok), és különösen az 

operatív programok végrehajtásában; kéri a fogyatékossággal élők egyedi 

szükségleteinek kezelésére szolgáló integrált megközelítés kialakítását; felszólítja 

ezért a Bizottságot, hogy kövesse szorosan figyelemmel a 

megkülönböztetésmentességre és a fogyatékosságra vonatkozó általános előzetes 

feltételek alkalmazását; hangsúlyozza, hogy értékelésük mérje fel a nemek közötti 



 

 

egyenlőség előmozdítása és a fogyatékossággal élő személyek beilleszkedése 

érdekében tervezett intézkedések megfelelőségét, különös tekintettel az alapok 

hozzáférhetőségére; 

121. sürgeti a helyi, regionális, nemzeti és uniós szakpolitikai döntéshozókat, hogy 

biztosítsák a megkülönböztetésmentességre irányuló rendelkezések végrehajtásának, 

valamint az esb-alapok hozzáférhetőségének és használatának hatékony ellenőrzését, 

hogy támogassák a fogyatékossággal élők valamennyi szolgáltatáshoz, többek között 

az internethez való egyenlő hozzáférését, valamint számukra a helyi közösségekben 

valamennyi területen (pl. vidéki és ritkán lakott, illetve városi területeken) egyenlő és 

megfelelő lakhatási körülmények, továbbá őket ellátó intézmények kialakítását; 

megjegyzi azonban, hogy a szociálpolitikák és finanszírozásuk továbbra is 

elsősorban a tagállamok felelősségi körébe tartoznak; 

122. felszólítja a Bizottságot, hogy kísérje szorosan figyelemmel, hogy a 

megkülönböztetés tilalmának elvét és a vonatkozó jogszabályokat betartják-e az esb-

alapok felhasználása során; hangsúlyozza, hogy a társadalmi befogadás és a 

megkülönböztetésmentesség előmozdításáért felelős szerveket és a fogyatékossággal 

élő személyeket képviselő szervezeteket is be kell vonni a partnerségbe az operatív 

programok programozási és végrehajtási szakasza során, és biztosítani kell, hogy a 

fogyatékossággal élők érdekeit és aggodalmait hatékonyan figyelembe vegyék; 

sürgeti az esb-alapok oly módon történő felhasználását, hogy biztosítva legyenek a 

fogyatékossággal élők akadálymentességének, mobilitásának és lakhatásának 

minimumszabályai, valamint megjegyzi, hogy ez további jelentős és kihívás elé állító 

feladatokat von magával, különösen a helyi és regionális hatóságok számára; 

123. felszólítja a tagállamokat, hogy használják ki jobban az uniós strukturális alapokat, 

különösen az Európai Szociális Alapot és a Kreatív Európa programot, a lehető 

legnagyobb mértékben együttműködve a fogyatékossággal élőket képviselő 

országos, regionális és helyi szervezetekkel; hangsúlyozza továbbá, hogy garantálni 

kell a fogyatékossággal élő személyek teljes körű hozzáférését a munkaerőpiachoz, 

az oktatáshoz és képzéshez, az Erasmus+, az ifjúsági garancia és az EURES 

kezdeményezésekhez; 

124. felhívja a tagállamokat azon elv kiterjesztésére, amely meghatározza, hogy mikor 

van lehetőségük az európai strukturális és beruházási alapok közbeszerzőinek a 

pályázók kizárására, amennyiben azok nem teljesítik a fogyatékossággal élők 

számára az akadálymentesítés kötelezettségét; 

125. üdvözli, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet előzetes feltételeket vezetett 

be a társadalmi integrációra, és beruházási prioritásként jelölte ki az intézményi 

szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállást; felhívja a 

tagállamokat, hogy az intézményesítettség csökkentésére és a CRPD végrehajtási 

eszközeként használják fel az alapokat; 

126. aggasztja, hogy az európai strukturális és beruházási alapokat nem alkalmazzák 

megfelelően az intézményesítés előmozdítására, és felhívja a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy erősítsék meg az alapok ellenőrzését a CRPD-vel összhangban, a 

fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetekkel egyeztetve; úgy véli, 

hogy a folyamatot a források elkülönítésétől kezdve azok felhasználásáig az 

átláthatósági alapelveknek kell irányítaniuk; 



 

 

127. felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges 

intézkedéseket – az európai strukturális és beruházási alapokon és az Európai Unió 

egyéb érintett alapjain keresztül is – annak érdekében, hogy magas minőségű és 

megfizethető támogató szolgáltatásokat alakítsanak ki a helyi közösségekben a 

fogyatékossággal élő lányok, fiúk és családjaik számára, beleértve a nagyfokú 

támogatásra szoruló személyeket, továbbá hogy csökkentsék az 

intézményesítettséget és megakadályozzák az új intézmények kialakulását, valamint 

hogy előmozdítsák a fogyatékossággal élő lányok és fiúk társadalmi integrációját és 

a jó minőségű inkluzív oktatáshoz való hozzáférését; 

128. úgy véli, hogy az európai intézményeknek fontolóra kellene venniük a meglévő és 

jövőbeli finanszírozási források megnyitását a fogyatékossággal élő személyeket 

aktívan képviselő szervezetek javára; 

129. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon tovább a fogyatékossággal élő személyek 

bevonásán a helyi szintű projektek és szervezetek számára nyújtott pénzügyi 

támogatás révén; 

130. felszólítja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy a döntéshozatali 

eljárásokban juttassák aktív szerephez a fogyatékossággal élő személyeket, többek 

között a képviseleti szerveiken keresztül, a CRPD egyezmény 4. cikke (3) 

bekezdésének megfelelően; sürgeti továbbá, hogy ezen eljárások során szenteljenek 

kellő figyelmet a fogyatékossággal élő személyek által kifejtett álláspontoknak; 

131. ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a szerzői jogra és szomszédos 

jogokra vonatkozó kivételek és korlátozások a fogyatékossággal élő személyek 

számára is elérhetőek legyenek; tudomásul veszi a vakok, látássérültek és nyomtatott 

szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének 

megkönnyítéséről szóló marrakesh-i szerződés következtetéseit, és ismételten hangot 

ad azon meggyőződésének, hogy az EU megkötheti ezt a szerződést anélkül is, hogy 

a ratifikálás feltétele az uniós jogi keret felülvizsgálata vagy a bírósági ítélet 

időzítése lenne; e tekintetben hangsúlyozza annak szükségességét is, hogy a 

Parlament, a Bizottság és a tagállamok együttműködjenek a marrakesh-i szerződés 

gyors ratifikálásának biztosítása érdekében; 

132. hangsúlyozza, hogy a szerzői jog és szomszédos jogok területére vonatkozó bármely 

jogszabály-módosításnak lehetővé kell tennie a fogyatékossággal élő személyek 

számára, hogy bármilyen formában hozzáférhessenek az e jogok által védett 

művekhez és szolgáltatásokhoz; emlékeztet arra, hogy a Bizottságnak jogalkotási 

javaslatokat kell benyújtania a szerzői jogra és szomszédos jogokra vonatkozó 

kivételekről és korlátozásokról, annak biztosítása érdekében, hogy a különböző 

fogyatékossággal élő személyek hozzáférhessenek az e jogok által védett művekhez 

és szolgáltatásokhoz; 

133. hangsúlyozza a digitális rendszerek fontosságát, mivel azok – többek között segítő 

technológiák révén – megkönnyítik a fogyatékossággal élő személyek számára a 

társadalom minden területén való részvételt, emellett azt tanácsolja, hogy folytassák 

az életvitelt segítő környezetben alkalmazott technológiák oktatásban való 

felhasználásának vizsgálatát; elismeri, hogy a fogyatékossággal élő személyek 

aránytalanul nagy számának jelenleg nincs internetes hozzáférése, hogy kimaradnak 

a digitális fejlesztésekből, és ezért információkról, lehetőségekről maradnak le, új 



 

 

készségek elsajátításából és fontos szolgáltatásokhoz való hozzáférésből maradnak 

ki; felszólítja ezért a nemzeti és uniós jogalkotókat, hogy a digitális egységes piacra 

vonatkozó jogszabályokba azok végrehajtásakor foglaljanak bele az 

akadálymentesítésre vonatkozó rendelkezéseket, érvényesítsék a digitális 

tartalomhoz való hozzáférhetőség kérdését az összes szakpolitikában, a 

közösségeken belül kezdeményezzenek „digitális bajnokok” elnevezésű képzési 

programokat, hogy ösztönözzék a fogyatékossággal élő személyek internetes 

hozzáférését, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket a számítástechnikai bűnözés 

és az internetes zaklatás elleni fellépés érdekében; sürgeti a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak biztosítására, hogy a szellemi 

tulajdonjogokat védő jogszabályok ne jelentsenek indokolatlan vagy 

megkülönböztetést okozó akadályt a fogyatékossággal élők számára a kulturális 

termékekhez való hozzáférésben, és hogy fontolják meg a szerzői jog kötelező 

érvényű felfüggesztését fogyatékossággal élő személyek javára történő, a 

fogyatékossághoz közvetlenül kapcsolódó és nem kereskedelmi természetű használat 

esetében, az adott fogyatékosság által indokolt mértékben; kéri a fogyatékossággal 

élő személyek emberi jogainak horizontális megközelítését, amelyet valamennyi 

uniós politikában alkalmazni kell; 

134. emlékeztet arra, hogy a sport rendkívül értékes eszköz a társadalmi befogadás 

szempontjából, mivel lehetőségeket biztosít a kapcsolatteremtésre és a szociális 

készségek elsajátítására; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 30. cikkének 

megfelelően indítsanak arra irányuló különleges programokat, hogy a 

sporttevékenységek és a sportesemények még hozzáférhetőbbé váljanak a 

fogyatékossággal élő személyek számára; megjegyzi, hogy a kulturális előadásokhoz 

vagy szabadidős tevékenységekhez való teljes körű hozzáférés joga alapvető jog, 

felszólítja ezért a Bizottságot, hogy javítsa a hozzáférést ezen eseményekhez, 

rendezvényhelyszínekhez, termékekhez és szolgáltatásokhoz, beleértve audiovizuális 

téren is; üdvözli azokat a kezdeményezéseket, amelyek az audiovizuális és egyéb 

műveket megfelelő felirattal vagy hangzó kísérőszöveggel látják el, hogy így 

hozzáférhetőek legyenek a fogyatékossággal élők számára; 

135. úgy véli, hogy a fogyatékossággal élő sportolók beilleszkedésének előmozdítása 

érdekében digitális eszközöket kell kifejleszteni a fogyatékossággal élő személyek 

számára, illetve a távmunkát, a hot-deskinget és a co-workinget lehetővé tevő 

platformokat; úgy véli továbbá, hogy a minőségi oktatást és az iskolai 

sportinfrastruktúrát a fogyatékossággal élő gyermekek igényeihez kell igazítani, és 

hogy valamennyi tagállamban az egész életen át tartó tanulás elősegítésére irányuló 

nemzeti és regionális stratégiai szakpolitikai keretet kell kialakítani, amely konkrét 

intézkedéseket tartalmaz a fogyatékossággal élők képességfejlesztésére; 

136. emlékeztet, hogy a Kreatív Európa MEDIA alprogramjának kiemelt figyelmet kell 

fordítania az olyan projektekre, amelyek fogyatékossággal kapcsolatos témaköröket 

foglalnak magukban, és hogy ki kell hangsúlyozni a filmek és fesztiválok 

oktatóerejét e tekintetben; 

137. hangsúlyozza a hozzáférhetőség fontosságát, mivel az teszi lehetővé a 

fogyatékossággal élő személyek számára, hogy maradéktalanul élvezhessék az 

európai idegenforgalmi kínálatot; 



 

 

138. hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi szolgáltatásoknak figyelembe kell venniük a 

fogyatékossággal élő személyek sajátos szükségleteit, ideértve a tájékoztatáshoz, a 

kommunikációhoz és a létesítményekhez – köztük a szobákhoz, fürdőszobákhoz, 

mosdókhoz és egyéb beltéri helyiségekhez – való egyszerű hozzáférést; 

139. hangsúlyozza, hogy az idegenforgalommal kapcsolatos minden nemzeti, regionális, 

helyi és európai fellépés során tiszteletben kellene tartani a „turizmus mindenki 

számára” elvet; megjegyzi, hogy az idegenforgalmi szolgáltatóknak figyelembe 

kellene venniük a fogyatékossággal élő személyek igényeit, és támogatniuk kellene a 

struktúrák átalakítását és a személyzet képzését célzó kezdeményezéseket. 

Egyedi kötelezettségek 

140. kéri emberi jogi alapú mutatók kidolgozását, és felhívja a tagállamokat, hogy 

szolgáljanak mennyiségi és minőségi, különböző tényezők – beleértve a nemet, a 

kort, a foglalkoztatási státuszt és a fogyatékosságot – alapján bontott 

összehasonlítható adatokkal az Unióban folytatott minden tevékenység tekintetében; 

felhívja a Bizottságot, hogy finanszírozza a turisztikai és egészségügyi szolgáltatások 

hozzáférhetőségével, valamint bármilyen típusú fogyatékossággal élő személyek 

ellen a közösségekben és az intézményekben elkövetett erőszakkal, visszaéléssel és 

kizsákmányolással kapcsolatos kutatást és adatgyűjtést; 

141. felszólítja a Bizottságot, hogy a CRPD egyezmény 31. cikkének megfelelően 

harmonizálja az uniós társadalmi felmérések keretében történő, fogyatékosságról 

való adatgyűjtést annak érdekében, hogy pontosan azonosítsa az e területet érintő 

fejleményeket, és tájékoztasson azokról; hangsúlyozza, hogy az adatgyűjtés alapjául 

szolgáló módszertannak ki kell terjednie valamennyi fogyatékossággal élő 

személyre, beleértve azokat is, akik súlyosabb fogyatékossággal vagy intézetekben 

élnek; valamennyi összegyűjtött adatra vonatkoznia kell a hatályos emberi jogi és 

adatvédelmi eszközökben, többek között – de nem kizárólag – az emberi jogok 

európai egyezményében, az EU Alapjogi Chartájában és az európai adatvédelmi 

irányelvben rögzített rendelkezéseknek; hangsúlyozza, hogy az ilyen felméréseket a 

lehető legspecifikusabban és legcélzottabban kell elvégezni, és megfelelő 

tanulmányoknak és műhelytalálkozóknak kell követniük őket, amelyek célravezető 

és hatékony fellépési formákat eredményeznek; 

142. felhívja a Bizottságot, hogy alakítson ki következetes megközelítést a 

fogyatékossággal élő személyek jogainak valamennyi uniós nemzetközi 

együttműködési politikában és programban történő érvényesítésére; 

143.  hangsúlyozza a fogyatékossággal kapcsolatos valamennyi fenntartható fejlesztési cél 

elérésének fontosságát, különös tekintettel az inkluzív és igazságos minőségi oktatás 

biztosítására vonatkozó 4. célra, továbbá azt, hogy növelni kell az olyan iskolák 

számát, amelyek hozzáférést biztosítanak a fogyatékossággal élő tanulókra szabott 

infrastruktúrához, és hogy be kell ruházni a tanárok inkluzív oktatással kapcsolatos 

kompetenciáinak fejlesztésébe és a gyermekek iskolai és közösségbeli részvételének 

javításába; 

144. kiemeli a „senkiről sem szabad megfeledkezni” ígéretet, valamint a fenntartható 

fejlesztési célokban, különösen az oktatással, a növekedéssel és a foglalkoztatással, 

az egyenlőtlenséggel és az emberi települések akadálymentességével foglalkozó 



 

 

részekben a fogyatékosságokra, valamint a fenntartható fejlesztési célokat érintő 

adatgyűjtésre és ellenőrzésre való hivatkozásokat, és javasolja, hogy az EU vállaljon 

vezető szerepet a fogyatékossággal élőkre is kiterjedő fenntartható fejlesztési célok 

végrehajtásában; kiemeli továbbá a sendai katasztrófakockázat-csökkentési keretre 

való hivatkozásokat is; 

145. javasolja, hogy az EU vállaljon vezető szerepet a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrendnek a fogyatékosságot figyelembe vevő 

végrehajtásában, és alakítson ki munkaprogramot és végezze el a munkaprogram 

félidős felülvizsgálatát az ellenőrzési és értékelési mechanizmus, valamint az EU 

elszámoltathatóságának biztosítása érdekében; 

146. felkéri a Bizottságot, hogy készítse el a fenntartható fejlesztési célok és a 

katasztrófakockázat-csökkentés végrehajtási tervezetét a CRPD-vel összhangban; 

hangsúlyozza, hogy egy ilyen tervnek jelentősen hozzá kell járulnia a 

fogyatékossággal és a társadalmi-gazdasági befogadással kapcsolatos területek 

mutatóinak a meghatározásához; hangsúlyozza, hogy a szegénység, a szociális 

védelem, az egészségügyi ellátás, a nők elleni erőszak, a szexuális és reprodukciós 

egészség és jogok, a vízhez, a megfelelő higiénés körülményekhez és az energiához 

való hozzáférés, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség és a születés 

anyakönyvezése különleges figyelmet érdemel a fenntartható fejlesztési célok 

mutatóinak meghatározása során; 

147. hangsúlyozza, hogy valamennyi külső és belső uniós politikának és programnak 

összhangban kell állnia a CRPD-egyezménnyel, és olyan különleges intézkedéseket 

kell hozni, amelyek biztosítják, hogy a fogyatékossággal élők jogai minden területen, 

többek között a humanitárius és fejlesztési politikákban és programokban is érvényre 

jussanak; felszólítja ezért az EU-t, hogy fogadjon el a fogyatékosságot figyelembe 

vevő fejlesztésre irányuló összehangolt politikát, és alakítson ki következetes 

megközelítést a fogyatékossággal élő személyek jogainak valamennyi uniós 

nemzetközi együttműködési politikában és programban történő érvényesítésére; 

148. javasolja, hogy az uniós küldöttségek és ügynökségek tanúsítsanak kellő megértést 

az EU fogyatékosságügyi stratégiái iránt, és dolgozzanak inkluzív és hozzáférhető 

módon; javasolja, hogy az Európai Külügyi Szolgálaton belül hozzanak létre 

kapcsolattartó pontot a CRPD számára; felszólít, hogy haladéktalanul vezessenek be 

fogyatékossággal kapcsolatos szempontokat a közös biztonság- és védelempolitika 

(KBVP) keretében indított valamennyi emberi jogi képzésbe; 

149. felszólítja továbbá az EU-t a következőkre: 

– dolgozzon ki több, különösen a fogyatékossággal élőkre összpontosító 

fejlesztési projektet; 

– hozzon létre mechanizmust a kapacitásépítésre és a fogyatékossággal élőkre is 

kiterjedő és általuk is hozzáférhető humanitárius támogatással kapcsolatos 

bevált gyakorlatok különböző uniós intézmények közötti, illetve az EU és a 

tagállamok közötti cseréjére; 



 

 

– hozzon létre a fogyatékossági kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartó pontokat 

az EU küldöttségeiben, és azokban alkalmazzon szakembert, aki képzettsége és 

szakértelme révén együtt tud működni a fogyatékossággal élőkkel; 

– kezelje a fogyatékossági kérdéseket a partnerországokkal együttműködve, 

valamint támogassa a fogyatékossággal foglalkozó nem kormányzati 

szervezeteket a partnerországban és folytasson velük stratégiai 

együttműködést; 

– vizsgálja felül a többéves pénzügyi keretet és az Európai Fejlesztési Alapot a 

CRPD keretében; 

– foglaljon bele a fejlesztési politikáról szóló lehetséges új európai konszenzusba 

hivatkozást a fogyatékossággal kapcsolatos kérdések uniós politikákba történő 

általános érvényesítésére vonatkozóan; 

– fontolja meg azt a lehetőséget, hogy a valamennyi uniós nemzetközi 

együttműködési politika és program számára rendelkezésre álló forrásokat a 

fogyatékossággal élőkre irányuló nemzeti programok számára különíti el; 

– biztosítson a veszélyben levő gyermekek számára gyors, szakszerű és teljes 

körű kezelést, figyelembe véve a korai beavatkozás jelentőségét; 

150. üdvözli az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó cselekvési terv (2015–2019) 

új, 12. célkitűzését; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtását 

rendszeresen vessék fel a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszédek 

során; felszólítja az EU emberi jogi különleges képviselőjét, hogy vezesse és 

ellenőrizze az előrehaladást ezen a területen, különös tekintettel a hozzáféréssel 

kapcsolatos szabványosításra irányuló erőfeszítésekre; 

151. támogatja a fogyatékossággal élők tényleges bevonását a társadalomba, nevezetesen 

a helyi közösségekbe, valamint olyan szolgáltatások finanszírozását, amelyek a külső 

fellépéseket finanszírozó eszközökbe tartozó programok révén elősegítik, hogy a 

fogyatékossággal élők független életet élhessenek; felszólít az uniós strukturális 

alapok hatékonyabb felhasználására; felszólít a külső finanszírozási eszközök félidős 

értékelésére annak ellenőrzése érdekében, hogy azok hogyan járultak hozzá a 

fogyatékossággal élők társadalomba történő beilleszkedéséhez, a korlátok 

megszüntetéséhez és a hozzáférés előmozdításához; kéri továbbá, hogy vessenek 

véget az uniós programokban szereplő minden olyan kiadásnak, amely támogatja az 

intézményben történő elhelyezést vagy állandósítja a fogyatékossággal élők 

szegregációját; felszólít a kiadások nyomon követésének megerősítésére a 

fogyatékossággal élők szervezeteivel konzultálva; 

152. javasolja, hogy a külső határok igazgatása területén és a menekülteket fogadó 

központokban az Unió által foglalkoztatott valamennyi alkalmazott vegyen részt a 

fogyatékossággal élő emberek szükségleteiről szóló speciális képzésben annak 

érdekében, hogy ki tudják elégíteni a szóban forgó emberek szükségleteit; 

153. üdvözli, hogy a Bizottság kilépett a független nyomonkövetési keretből (az uniós 

keret); elkötelezett az uniós keret legmegfelelőbb struktúrájának meghatározása 



 

 

mellett, hogy az teljes körűen megfeleljen a CRPD-nek és a párizsi elveknek és 

sürgeti, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az 

Európai Unió általi végrehajtására és az Európai Uniónak az ezen egyezmény 

tekintetében való képviseletére vonatkozó belső szabályok megállapításáról a 

Tanács, a tagállamok és a Bizottság között létrejött magatartási kódex 

felülvizsgálatát és módosítását, mégpedig olyan módon, hogy ebbe az Európai 

Parlamentet is vonják be; 

154. hangsúlyozza, hogy az egyezmény keretén belül fokozott politikai együttműködésre 

van szükség, többek között a pénzügyi és humán erőforrások területén, a 

kötelezettségek teljesítése és a CRPD egyezményben foglalt ajánlások 

végrehajtásának biztosítása érdekében; 

155. rendkívüli fontosságot tulajdonít a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

egyezmény (CRPD) 33. cikkének („Nemzeti végrehajtás és nyomon követés”) és az 

ENSZ CRPD bizottsága 76. és 77. számú záró észrevételének, és ennek megfelelően 

üdvözli, hogy az ENSZ CRPD bizottsága jóváhagyta az Európai Parlament jelenlétét 

a független nyomon követési keretben; 

156. felhívja a költségvetési hatóságokat, hogy gondoskodjanak megfelelő forrásokról 

annak érdekében, hogy az uniós keret függetlenül elláthassa feladatait; 

157. rámutat, hogy a Petíciós Bizottság az EUMSZ 227. cikke értelmében teljes körű, 

aktív védelmet biztosít az európai polgárok (természetes vagy jogi személyek) 

számára, lehetővé téve számukra, hogy panasszal éljenek, amennyiben valamely 

európai, nemzeti vagy helyi hatóság többek között a CRPD végrehajtását célzó 

európai szakpolitikák alkalmazásával kapcsolatban megsérti jogaikat, a Szerződést 

elfogadó záróokmányhoz csatolt, a hatáskörök elhatárolásáról szóló nyilatkozat 

összefüggésében; 

158. hangsúlyozza, hogy a Petíciós Bizottságot az EU egyik olyan intézményi 

eszközeként ismerik el (az ombudsman mellett, akinek az a feladata, hogy hivatali 

visszásságok esetén védelmet biztosítson a polgárok számára), amely képes az uniós 

belül védelmező szerepet betölteni, az ENSZ Közgyűlésének 1993. évi 48/134. 

számú határozatában elfogadott, az emberi jogok védelme és előmozdítása céljából 

létrehozott nemzeti intézmények működésével kapcsolatos elveknek („a párizsi 

elvek”) megfelelően; 

159. rámutat, hogy a Petíciós Bizottság a védelmező szerep betöltése érdekében a 

független nyomon követési keret szolgálatába állítja funkcióit az alábbiak 

vonatkozásában: a CRPD-t végrehajtó uniós jog megsértésének előzetes vizsgálatai, 

a petíciók más parlamenti bizottságok számára való továbbítása vizsgálat vagy 

megfelelő intézkedés meghozatala céljából, valamint információ összegyűjtését célzó 

helyszíni látogatások és kapcsolatfelvétel a nemzeti hatóságokkal; 

160. emlékeztet arra, hogy a Petíciós Bizottság minden évben jelentős számú petíciót kap 

fogyatékossággal élő személyektől, ami azt bizonyítja, hogy Európa-szerte emberek 

milliói szembesülnek napi szinten nehézségekkel a munkához és foglalkoztatáshoz, 

az oktatáshoz és a közlekedéshez, vagy a politikai, köz- és kulturális életben való 

részvételhez való hozzáférés tekintetében; hangsúlyozza a CRPD a fogyatékossággal 



 

 

élő személyek politikai életben és közéletben való megkülönböztetés nélküli 

részvételéről szóló 29. cikkének fontosságát; 

161. rámutat, hogy azok a petíciók, amelyek leginkább a figyelem középpontjába 

kerültek, gyakran élvezték a fogyatékossággal élő személyeket képviselő civil 

társadalmi szervezetek támogatását, és ezért szükség van a szóban forgó jogok 

megsértésével foglalkozó petíciók védelmi szerepének és eredményességének 

előmozdítására és tudatosítására; üdvözli az e szervezetek által a fogyatékossággal 

élő személyek társadalmi befogadásának előmozdítása és életminőségük javítása 

terén betöltött szerepet; 

162. megállapítja, hogy egyes tagállamokban petíciókat nyújtottak be a fogyatékossággal 

élő személyek megélhetésének biztosításában mutatkozó elmaradások, és nem csak a 

jog szerint járó segélyek kifizetésének elmaradása miatt, hanem az 1062/2014. számú 

petícióban említetthez hasonló olyan esetek miatt is, amikor a hatóságok a 

fogyatékosság mértékét csökkentő, kétes eredetű orvosi vélemények alapján 

önkényes közigazgatási határozatokkal csökkentették a korábban odaítélt segélyek 

összegét; kéri az érintett nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, hogy legyenek 

érzékenyebbek az ilyen fellépéseknek az érintett személyekre és családjukra 

gyakorolt hatását illetően, és arra kéri a Bizottságot, hogy alaposan kísérje 

figyelemmel a különböző tagállamokban a fogyatékosságokkal kapcsolatosan 

alkalmazott szakpolitikákat és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket; 

163. megjegyzi, hogy néhány tagállamnak, amely már ratifikálta a CRPD-t, még létre kell 

hoznia vagy ki kell jelölnie az egyezményt végrehajtó és nyomon követő testületeket, 

ahogyan azt a 33. cikk előírja; megjegyzi, hogy a már létrehozott testületek 

munkáját, különösen a 33. cikk (2) bekezdésében meghatározott nyomon követést 

akadályozza a pénzügyi és emberi erőforrások, valamint a kijelölésükhöz szükséges 

szilárd jogi alap hiánya; 

164. sürgeti valamennyi tagállamot, hogy feladataik elvégzése érdekében különítsenek el 

elegendő és stabil pénzügyi és emberi erőforrásokat a 33. cikk (2) bekezdése 

értelmében létrehozott nyomon követési keretekre; úgy véli, hogy a tagállamoknak 

garantálniuk kell a nyomon követési keretek függetlenségét azáltal, hogy biztosítják, 

hogy ezek összetétele és működése vegye figyelembe az emberi jogok védelme 

céljából létrehozott nemzeti intézmények működésére vonatkozó párizsi elveket, a 

33. cikk (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően – ezt támogatná egy hivatalos 

jogalap kialakítása, amely egyértelműen meghatározná a keretek szerepét és 

hatáskörét; sürgeti azokat a tagállamokat, amelyek még nem jelölték ki a 33. cikk 

szerinti testületeket, hogy ezt mielőbb tegyék meg, és lássák el azokat forrásokkal és 

megbízatásokkal, hogy hatékonyan végrehajthassák és nyomon követhessék a CRPD 

szerinti kötelezettségeiket; 

165. kiemeli, hogy a CRPD-hálózatot meg kell erősíteni annak érdekében, hogy 

megfelelően összehangolja a CRPD végrehajtását belső és intézményközi szinten is, 

miközben tevékenységei és ülései során aktívan bevonja a fogyatékossággal élő 

személyeket és az őket képviselő szervezeteket, és szorosan konzultál velük; 

166. sürget valamennyi uniós intézményt, hivatalt és szervet, hogy hozzanak létre 

kapcsolattartási pontokat, és hangsúlyozza a főigazgatóságokra és az uniós 

intézményekre kiterjedő horizontális intézményközi koordinációs mechanizmus 



 

 

szükségességét; kéri, hogy a szükséges intézkedések képezzék a CRPD végrehajtási 

stratégiájának részét;  

167. szorgalmazza a különböző uniós intézmények végrehajtási mechanizmusai közötti 

intézményközi koordináció megerősítését; 

Az uniós intézmények (mint közigazgatási szervek) egyezménynek való megfelelése 

168. fontosnak tartja, hogy a Petíciós Bizottság szervezzen olyan célzott eseményeket, 

amelyek a fogyatékosságokkal kapcsolatos petíciókra összpontosítanak, és 

hangsúlyozza a számos érdekelt féllel – így az Európai Parlament más érintett 

bizottságaival, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre 

vonatkozó uniós keret tagjaival, a fogyatékossággal élő személyeket képviselő civil 

társadalmi szervezetekkel és tudományos szakemberekkel – való párbeszéd és a 

tőlük származó információk fontos szerepét; 

169. üdvözli, hogy a Petíciós Bizottság által 2015. október 15-én szervezett, „A 

fogyatékossággal élő személyek jogainak védelme a beérkezett petíciók 

perspektívájából” című nyilvános meghallgatásra magas akadálymentességi normák 

betartásával került sor, és javasolja, hogy a jövőben a Parlament valamennyi 

bizottságának üléseit tegyék hozzáférhetővé a fogyatékossággal élő személyek 

számára;  

170. üdvözli a Braille-írás használatát a petíciók benyújtóival való kommunikáció során, 

és valamennyi uniós intézményt ösztönzi a jelnyelv, a könnyen olvasható 

formátumok és a Braille-írás használatára a polgárokkal való kommunikáció során 

azon erőfeszítések fenntartása és megerősítése érdekében, hogy a polgárokat 

bevonják az intézmények munkájába és az európai projektbe; 

171. felszólítja a tagállamokat és az uniós intézményeket annak biztosítására, hogy a 

nyilvános konzultációs folyamatokban való részvétel lehetőségei – a Braille-írást és a 

könnyen olvasható formátumokat használó, fogyatékossággal élő személyek számára 

elérhető kommunikációs eszközök révén – ténylegesen és széles körben ismertek 

legyenek; 

172. felhívja az Unió tagállamait és intézményeit annak biztosítására, hogy a konzultációs 

folyamatokban való részvétel lehetőségei – hozzáférhető kommunikációs eszközök 

közvetítésével – világosan és széles körben ismertek legyenek, az észrevételek egyéb 

– például Braille-írásos vagy más könnyen olvasható – formában is benyújthatók 

legyenek, a javasolt jogszabályokat és szakpolitikákat tárgyaló nyilvános 

meghallgatások és ülések pedig teljes mértékben hozzáférhetők legyenek a 

fogyatékossággal élő emberek, köztük az értelmi fogyatékossággal és tanulási 

nehézségekkel élő személyek számára; 

173. hangsúlyozza, hogy támogatni kell a fogyatékossággal élő személyek tényleges 

részvételét és szólásszabadságát az intézmények által szervezett vagy az épületeikben 

tartott nyilvános rendezvényeken és üléseken azzal, hogy feliratozást, jelnyelvi 

tolmácsolást, Braille-írással készült dokumentumokat és könnyen olvasható 

formátumokat bocsátanak rendelkezésre; 



 

 

174. felhívja az Európai Iskolák Igazgatótanácsát, ideértve a Bizottságot is, hogy a CRPD 

követelményeivel összhangban biztosítsanak minőségi inkluzív oktatást az európai 

iskolákban a multidiszciplináris értékelések, a fogyatékossággal élő gyermekek 

befogadása és az ésszerű alkalmazkodás biztosítása tekintetében, garantálva 

ugyanakkor a fogyatékossággal élő szülők inkluzív részvételét is; 

175. kéri az intézményeket, hogy támogassák és segítsék elő a megfelelő és inkluzív 

oktatásért felelős európai ügynökség munkáját; 

176. felhívja az EU-t, hogy vizsgálja felül a közös betegségbiztosítási rendszer szabályait, 

a nyugdíjrendszert és a fogyatékossággal kapcsolatos társadalombiztosítási és 

szociális védelmi intézkedéseket a fogyatékossággal élő személyek 

megkülönböztetésének kiküszöbölése és esélyegyenlőség biztosítása céljából, többek 

között azáltal, hogy a fogyatékossággal összefüggő egészségügyi szükségleteket nem 

betegségként határozzák meg, valamint mozdítsa elő a fogyatékossággal élő 

személyek független életét és munkáját azáltal, hogy teljes mértékben megtérítik a 

munkavégzéshez szükséges felszerelések vagy szolgáltatások többletköltségeit 

(például Braille-nyomtató, hallássegítő eszközök, jelnyelvi tolmács, feliratozási 

szolgáltatások stb.); 

177. sürgeti az intézményeket, ügynökségeket és szerveket, hogy a záró észrevételek 

értelmében a fogyatékossággal élők befogadását célzó nyílt folyamat keretében 

biztosítsák, hogy valamennyi meglévő személyzeti szabályzatot teljes körűen és 

hatékonyan, a CRPD-vel összhangban hajtanak végre, a belső szabályzatokat és 

végrehajtási rendelkezéseket pedig a CRPD rendelkezéseinek teljes körűen 

megfelelve dolgozzák ki; 

178. felszólít arra, hogy a szükségleteken alapuló és a CRPD-vel összeegyeztethető, 

megfelelő és ésszerű alkalmazkodásról kell gondoskodni az európai intézmények 

által alkalmazott, fogyatékossággal élő személyek, illetve olyan alkalmazottaik 

esetében, akik családtagként fogyatékossággal élő személyt tartanak el, különös 

figyelmet fordítva a fogyatékossággal élő szülők szükségleteire; 

179. sürgeti az intézményeket, hogy fogadjanak el az alkalmazottak felvételére, 

megtartására és előléptetésére vonatkozó átfogó stratégiákat, ideértve az ideiglenes 

pozitív intézkedéseket is, hogy aktívan és számottevően növelni lehessen a – többek 

között pszichoszociális és az értelmi – fogyatékossággal élő tisztviselők vagy 

alkalmazottak és gyakornokok számát a 2000/78/EK irányelv 5. cikke alapján; 

180. ajánlja, hogy a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetekkel 

egyeztetve hozzanak létre átfogó CRPD-képzési modulokat a személyzet számára, az 

ügyfelekkel közvetlenül érintkező, továbbá a vezető beosztású és a közbeszerzéssel 

foglalkozó alkalmazottakra összpontosítva; 

181. sürgeti az uniós intézményeket, hogy tegyék akadálymentessé internetes tartalmaikat 

és alkalmazásokat, ideértve az intranetes hálózatukat és valamennyi alapvető 

fontosságú dokumentumot és audiovizuális tartalmat, ugyanígy biztosítva eközben az 

épületeik fizikai akadálymentességét; 

182. felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt szorosan más uniós intézményekkel, 

testületekkel és ügynökségekkel, valamint a tagállamokkal a záró észrevételek 



 

 

hatékony és rendszeres nyomon követésének koordinálása érdekében, lehetőleg egy, 

a CRPD végrehajtására vonatkozó stratégia révén; 

183. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy a végső megállapításaik végrehajtásakor 

biztosítsák a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek strukturált és 

rendszeres bevonását; 

184. tekintettel a CRPD 35. cikkére, amely arra kötelezi az egyezményt aláírt 

tagállamokat, hogy nyújtsanak be egy kezdeti jelentést, majd további jelentéseket az 

egyezmény végrehajtásáról, úgy véli, hogy ezeket a jelentéseket négyévente kell 

benyújtani, és a fogyatékossággal foglalkozó szervezetek bevonásával kell azokat 

elkészíteni; 

° 

° ° 

185. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

 


