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Persoanele cu dizabilități

Peste 70 de milioane de persoane din UE trăiesc cu o formă de
dizabilitate (o afecțiune �zică sau mentală de lungă durată care
le limitează capacitatea de mișcare, simțurile sau posibilitatea
de a desfășura activități). Ele se confruntă adesea cu obstacole
care le împiedică să participe în societate la fel ca și ceilalți.

UE promovează includerea și participarea persoanelor cu
dizabilități prin politicile, măsurile și legislația sa. Un instrument
esențial este Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele
cu dizabilități. Ea urmărește să asigure accesibilitatea
produselor și a serviciilor (prin înlăturarea obstacolelor în
utilizarea lor); să garanteze că persoanele cu dizabilități pot
participa pe deplin la viața publică; să combată discriminarea la
adresa persoanelor cu dizabilități; să îmbunătățească situația
ocupării forței de muncă în rândul acestora; să promoveze
programele de educație incluzivă și învățare pe tot parcursul
vieții dedicate tinerilor cu dizabilități; și să combată riscul de
sărăcie și excluziune socială în rândul persoanelor cu
dizabilități.

Care sunt rezultatele concrete? Garanția pentru tineret sprijină ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în general, inclusiv al celor cu
dizabilități. În cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, UE se angajează să respecte 20 de principii privind o piață a muncii și
sisteme de protecție socială echitabile, cum ar � dreptul persoanelor cu dizabilități la un sprijin pentru venit. Actul european privind
accesibilitatea, inclus în legislația UE în 2019, propune măsuri pentru a crește accesibilitatea mai multor produse și servicii, de la cărțile
electronice și telefoanele inteligente la serviciile bancare și serviciile de transport de călători. Cu ajutorul cardului european pentru
dizabilitate, lansat deja în opt țări, persoanele cu dizabilități care călătoresc în UE pot avea mai ușor acces la cultură, activități sportive și
recreative – și pot bene�cia de o serie de avantaje.

Informații suplimentare:

CE, Site-ul DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=1137&langId=ro
EPRS, Tehnologii de asistență pentru persoanele cu dizabilități,
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)603218
EPRS, Politica europeană pentru persoanele cu dizabilități, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?
reference=EPRS_IDA%282017%29603981
EPRS | Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, https://www.epthinktank.eu
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