INTERGRUPA DS. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PE
PROGRAM PRAC NA LATA 2015-2016

1. Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
Zadaniem Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych jest monitorowanie poszanowania Konwencji. W czerwcu 2014 roku UE
przedstawiła Komitetowi raport dotyczący początkowych prac nad Konwencją. W roku 2015 Komitet dokona przeglądu raportu i
oceni zarówno poszanowanie Konwencji, jak i pracę wykonaną przez UE na rzecz niepełnosprawnych obywateli. Europejskie
Forum Osób Niepełnosprawnych oraz jego niektóre organizacje członkowskie również opublikowały sprawozdania alternatywne.
W kwietniu 2015 roku Komitet ONZ odbył pierwszą debatę wewnętrzną nad raportem UE oraz przedłożył listę pytań dotyczących
pozycji wymagających objaśnienia. W sierpniu 2015 roku odbędzie się spotkanie przedstawicieli Komitetu ONZ oraz UE, podczas
którego zostaną przedyskutowane raport oraz lista odpowiedzi na pytania zadane przez Komitet. Na tej podstawie Komitet
przedstawi końcowe wnioski z obserwacji na temat efektywności wdrażania Konwencji przez UE oraz zarekomenduje możliwe
poprawki.

2. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności
Spodziewa się, że Komisja przedłoży śródokresowy przeglądy Strategii na jesieni, zaraz po zakończeniu procesu oceny Konwencji.

3. Swobodny przepływ, równy dostęp do środków transportu, dóbr i usług, europejski akt w sprawie dostępności (EAA),
Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej
Osoby niepełnosprawne wciąż napotykają na przeszkody w takich obszarach życia jak podróżowanie, świadczenia socjalne czy
mieszkanie, co utrudnia im przeniesienie się do innych państw członkowskich.
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Traktaty UE gwarantują wszystkim obywatelom Unii pewne fundamentalne prawa, takie jak swobodny przepływ osób, dóbr i usług.
Jednakże osoby niepełnosprawne wciąż mają problemy z dostępem do podstawowych dóbr i usług, a także nie mają takich
samych możliwości, co osoby bez niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne napotykają na przeszkody podczas kształcenia
się, poszukiwania pracy, podróżowania, nabywania dóbr i usług lub poszukiwania dostępu do informacji w innym państwie
członkowskim UE.
Zdarza się, że osoby niepełnosprawne nie są wpuszczane na pokład samolotu, którym chcą podróżować do innego państwa.
Niepełnosprawni studenci przebywający na wymianie z programu Erasmus nie dostają dofinansowania na wynagrodzenia dla
personalnego asystenta lub zakwaterowanie dostosowane do ich potrzeb. Staranie się o pracę staje się niemal niemożliwe
z powodu braku możliwości transferu świadczeń socjalnych.
Swobodny przepływ w praktyce oznacza:
 Usunięcie wszelkich barier dla osób niepełnosprawnych
 Wprowadzenie w życie wszystkich zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych
Wymaga to również podjęcia kluczowych inicjatyw przez UE:
 Adopcji europejskiego aktu w sprawie dostępności (European Accessibility Act)
Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych pragnie, aby akt ten był w formie dyrektywy oraz był podparty prze prawodawstwo
uzupełniające.
 Wprowadzenie Karty Mobliności
Wprowadzenie tego typu karty umożliwiłoby osobom niepełnosprawnym dostęp do różnych usług na tych samych warunkach, co
niepełnosprawnym obywatelom danego kraju.
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4. Współpraca międzynarodowa, Europejski Rok na rzecz Rozwoju, zmniejszanie ryzyka katastrof, globalne ramy rozwoju
po roku 2015
Biorąc pod uwagę fakt, iż rok 2015 jest Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju, należy podjąć wszelkie niezbędne wysiłki mające
na celu wprowadzenie tematu niepełnosprawności do głównego nurtu europejskiej i globalnej współpracy ramowej na rzecz
rozwoju. Członkowie Intergrupy ds. Niepełnosprawności powinni dołożyć wszelkich starań, aby UE włączyła sprawy osób
niepełnosprawnych do swojego harmonogramu globalnych ram rozwoju po roku 2015.
5. Integracja społeczna i gospodarcza, strategia Europa 2020, semestr europejski
W roku 2016 UE ma zweryfikować strategię Europa 2020. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych (poniżej 50%)
oraz statystycznie duża liczba osób niepełnosprawnych kończących edukację na zbyt wczesnym etapie pokazują, że strategia ta
nie spełniła swojego zadania w kwestii osób niepełnosprawnych.
Koordynacja polityki gospodarczej i społecznej krajów członkowskich UE w ramach semestru europejskiego została ukierunkowana
w większym stopniu na cele makroekonomiczne, niż społeczne. Obecna polityka ma negatywny wpływ na osoby niepełnosprawne.
Na ten fakt składają się: cięcia budżetowe w sektorze usług socjalnych, usługi instytucjonalne oraz zasiłki. Czynniki te osłabiają
jakość życia i możliwość włączenia się w życie społeczne.
6. Prace UE nad prawami podstawowymi
Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych jest częścią porządku prawnego UE. Jest to pierwszy i jedyny traktat
międzynarodowy o prawach człowieka, którego UE jest stroną. Dlatego też prace Parlamentu UE nad prawami podstawowymi
powinny nadać mu najwyższą rangę.
Głównym zobowiązaniem nałożonym na państwa- strony przez Konwencję jest zakaz dyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność. Jednakże dyrektywa UE w sprawie urzeczywistnienia zasady równego traktowania, mająca na celu
rozszerzenie ochrony przed dyskryminacją ponad sektor zatrudnienia do opieki społecznej i zdrowotnej, pomocy socjalnej, dostępu
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do dóbr i usług dostępnych dla ogółu, w tym mieszkania i edukacji, jest od wielu lat blokowana przez Radę. Nowa Komisja wraz
z rozpoczęciem urzędowania wyraźnie opowiedziała się za niezwłocznym przyjęciem dyrektywy.
7. Strategia jednolitego rynku cyfrowego
W połowie 2015 roku Komisja Europejska ma zaproponować nową strategię jednolitego rynku cyfrowego, której może towarzyszyć
strategia elektronicznego włączenia.
Komisja ma również przedstawić ocenę dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych oraz śródokresowy przegląd agendy
cyfrowej dla Europy.
8. Dostępność spotkań Parlamentu Europejskiego, komunikacja oraz procedury
Intergrupa ds. niepełnosprawności będzie dokładać wszelkich starań, aby Parlament był modelowym przykładem pełnej
dostępności w zakresie budynków, dokumentów, stron internetowych, spotkań, procedur rekrutacji i zatrudnienia, aby promować
i monitorować pełne wdrażanie Konwencji ONZ przez tę instytucję.
Intergrupa będzie również współpracować z urzędującym wiceprzewodniczącym Komisji, odpowiednimi organami parlamentarnymi
(Bureau Working Group), działem ds. równych szans i różnorodności, intergrupą roboczej ds. dostępności (Groupe de Travail InterService sur l’accessibilité (GTIS) oraz grupą wsparcia niepełnosprawności (Disability Support Group).

9. Zwiększanie świadomości na temat niepełnosprawności
Członkowie intergrupy ds. niepełnosprawności będą pracować nad zwiększeniem rangi problemu niepełnosprawności w agendzie
Parlamentu Europejskiego, a także nad podnoszeniem świadomości o Konwencji ONZ, w szczególności w okresie
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia).
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GŁÓWNE SPOTKANIA I DZIAŁANIA INTERGRUPY DS. NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W ROKU 2015
Ogólne sugestie
Posiedzenia
Prezydium
1. Konwencja ONZ o
Prawach Osób
Niepełnosprawnych

Członkowie intergrupy ds.
niepełnosprawności będą pracować
nad zwiększeniem rangi problemu
niepełnosprawności w agendzie
Parlamentu Europejskiego, a także
nad podnoszeniem świadomości o
Konwencji ONZ. M.in., będą
kierować pytania do Komisarzy w
sprawie wdrażania konwencji.

Styczeńmarzec 2015

Kwiecieńczerwiec 2015

Posiedzenie
Prezydium
Intergrupy

Posiedzenie
Prezydium
Intergrupy
Czerwiec 2015:
odpowiedź UE
na listę pytań

Dialog polityczny z Komisją Europejską
w roku 2015.

Październikgrudzień 2015
Posiedzenie
Prezydium
Intergrupy
Nawoływanie do
debaty plenarnej
o końcowych
wnioskach
z obserwacji
w sprawie Konwencji

3 września:
końcowe
wnioski
z oberwacji

Wkład do konstruktywnego dialogu
między UE a Komitetem ONZ ds.
Konwencji w roku 2015.
Proponowanie raportu oraz debaty
plenarnej w sprawie procesu
sprawozdawczego UE.
2. Przegląd
europejskiej
strategii w sprawie
niepełnosprawności

Lipiecwrzesień
2015
Posiedzenie
Prezydium
Intergrupy
Sierpień
2015:
konstruktywn
y dialog
między
Komitetem
ONZ ds.
Konwencji a
UE

Decyzja
Intergrupy o jej
wkładzie w
proces
przeglądu oraz
dyskusja z KE
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3. Swobodny
przepływ, równy
dostęp do
środków
transportu, dóbr
i usług

Wsparcie wysiłków Intergrupy
w sprawie Europejskiej Karty Osoby
Niepełnosprawnej, łącznie z
rekomendowaniem Komisji wdrożenia
Karty.

Konferencja w
sprawie
Europejskiej
Karty Osoby
Niepełnosprawn
ej

Spotkanie Intergrupy na temat
europejskiego aktu w sprawie
dostępności (EAA), następnie wydanie
propozycji ustawodawczej w celu
wpłynięcia na stanowisko PE.
Jeżeli akt nie zostanie opublikowany
przed jesienią: propozycja
oświadczenia lub debaty plenarnej oraz
uchwały w spawie aktu.
Wspieranie pisemnej deklaracji w
sprawie EAA oraz innych inicjatyw tego
typu.

4. Współpraca
międzynarodowa

Regularne wymiany zdań i informacji z
członkami komisji TRAN i IMCO w
sprawie rozporządzenia dotyczącego
praw pasażerów w transporcie
lotniczym (261/2004), dyrektywy w
sprawie podróży zorganizowanych itp.
Wkład w przygotowanie stanowiska UE
w sprawie globalnych ram rozwoju po
roku 2015.
Wkład w raport PE w sprawie
Finansowania Rozwoju, w celu
zapewnienia, iż zawiera on konkretne
sformułowania dotyczące praw osób

Wkład w
przygotowanie
raportu PE dot.
finansowania
rozwoju.

Wkład w
przygotowanie
stanowiska UE
w sprawie
globalnych ram
rozwoju po roku
2015.
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5.Integracja

społeczna i
gospodarcza,
Strategia Europa
2020, semestr
europejski

niepełnosprawnych, integracji oraz
dostępności.
Spotkanie Intergrupy w sprawie
semestru europejskiego z
przedstawicielami odpowiednich
instytucji, m.in. ze sprawozdawcą
komisji ECON/EMPL. Ramy czasowe:
zima 2015/2016- dostosowane do
harmonogramów raportów PE w
sprawie prac nad semestrem
europejskim.
Narodowe Organizacje Osób
Niepełnosprawnych mogą zostać
poproszone o przedstawienie własnych
przykładów wpływu zaleceń dla
poszczególnych krajów w ich
państwach.

Wpływanie
na zaplanowaną
weryfikację
statystyk
europejskich

Spotkanie Intergrupy
w sprawie
semestru
europejskiego
Wkład do raportu PE
w sprawie semestru.

Wkład do rocznego raportu komisji
EMPL w sprawie rocznej analizy
wzrostu gospodarczego (AGS), a także
do raportów PE uchwalanych każdego
roku podczas semestru europejskiego.
Spotkanie Intergrupy w sprawie
weryfikacji strategii Europa 2020.
Wpływanie na zaplanowaną weryfikację
statystyk europejskich; propozycja
pakietu na rzecz mobilności w
dziedzinie rynku pracy
przeciwstawiającemu się nadużyciom
poprzez lepszą koordynację systemów
ubezpieczeń społecznych;
ukierunkowany przegląd dyrektywy dot.
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delegowania pracowników oraz
ulepszonego przez KE portalu EURES.
Łotewska prezydencja – konferencja
ministerialna na temat
niepełnosprawności-maj 2015

6. Prace UE nad

prawami
podstawowymi

Łotewska prezydencja- konferencja nt
deinstytucjonalizacji opieki
długoterminowej
Intergrupa weźmie udział w dyskusji o
wnioskach dot. dyrektywy na temat
równego traktowania.
Intergrupa wniesie swój wkład w roczny
raport komisji LIBE na temat sytuacji
praw podstawowych w UE w celu
monitorowania, ochrony i promowania
praw osób niepełnosprawnych
zapisanych we wszystkich
dokumentach prawnych (traktaty,
Konwencja ONZ itp.)

Wsparcie 7
edycji
"Freedom
Drive"
(30.09., PE,
Bruksela)

Intergrupa weźmie udział w dyskusji o
wewnętrznej strategii UE dot. praw
człowieka.
Intergrupa wesprze 7 edycję "Freedom
Drive"- wydarzenia na wielką skalę
organizowanego przez ENIL, łączącego
aktywistów z niepełnosprawnościami
działających w organizacjach osób
niepełnosprawnych na szczeblu
podstawowym (30.09.2015)
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7. Strategia

jednolitego rynku
cyfrowego

Intergrupa będzie kontynuować
promowanie deinstytucjonalizacji, życia
w społecznościach lokalnych oraz
odejście od opieki instytucjonalnej.
Wsparcie oceny dyrektywy
o audiowizualnych usługach
medialnych w cela zapewnienia, iż
przepisy zapewniające dostęp dla osób
niepełnosprawnych są rzeczywiście
wdrażane i usprawniane.
Wspólna inicjatywa wraz z Intergrupą
ds. Agendy Cyfrowej w sprawie strategii
jednolitego rynku i śródokresowego
przeglądu agendy cyfrowej dla Europy.

Wspólna
inicjatywa
wraz z
Intergrupą
ds. Agendy
Cyfrowej w
sprawie
strategii
jednolitego
rynku

8. Dostępność

spotkań
Parlamentu
Europejskiego,
komunikacja oraz
procedury
9. Zwiększanie

świadomości
dotyczącej
niepełnosprawnoś
ci

Wkład w organizację
Międzynarodowego
Dnia Osób
Niepełnosprawnych
(03.12)
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GŁÓWNE SPOTKANIA I DZIAŁANIA INTERGRUPY DS. NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W ROKU 2016

Posiedzenia Prezydium

Styczeń-marzec
2016

Kwiecień-czerwiec
2016

Lipiec-wrzesień
2016

Październik-grudzień
2016

Posiedzienie prezydium

Posiedzienie prezydium

Posiedzienie prezydium

Posiedzienie prezydium

1. Konwencja ONZ o
Prawach Osób
Niepełnosprawnych
2. Przegląd europejskiej
strategii w sprawie
niepełnosprawnoś-ci

Posiedzienie prezydium

3. Swobodny przepływ,
równy dostęp do środków
transportu, dóbr i usług

Posiedzienie prezydium
w sprawie europejskiego
aktu
w
sprawie
dostępności

5. Integracja społeczna i
gospodarcza, Strategia
Europa 2020, semestr
europejski

Wkład w raport EMPL w Posiedzienie prezydium w
sprawie
społecznych sprawie zmienionej strategii
aspektów analizy wzrostu Europa 2020.
gospodarczego.

6. Prace UE nad prawami
podstawowymi

Wkład w roczny raport nt.
praw podstawowych w
UE.

9.Zwiększanie
świadomości dotyczącej
niepełnosprawności

Wkład w organizację
Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych
(03.12)
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Misja
Głównym celem Intergrupy ds. Niepełnosprawności jest promowanie pełnego i równego korzystania z praw człowieka oraz
podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne, bez dyskryminacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności,
zgodnie z Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (CRPD).
Jako, że UE jest stroną tejże Konwencji, Parlament Europejski musi działać zgodnie z nią oraz przyczyniać się do jej stosowania,
poprzez opracowywanie dostosowanych struktur oraz rozwijanie strategii. Intergrupa ds. Niepełnosprawności ma promować oraz
przyczyniać się do pełnego wdrażania Konwencji. Wszelkie działania Intergrupy muszą być również zgodne z zapisami Konwencji.
Intergrupa do spraw Niepełnosprawności dokłada wszelkich starań w celu nawiązaniu owocnego dialogu ze wszystkimi osobami
niepełnosprawnymi oraz organizacjami, które je reprezentują.
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