
PR\861632LT.doc PE460.981v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2010/2272(INI)

24.3.2011

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl žmonių su negalia judumo ir įtraukties ir 2010–2020 m. Europos strategijos 
dėl negalios 
(2010/2272(INI))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Ádám Kósa



PE460.981v01-00 2/12 PR\861632LT.doc

LT

PR_INI

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS ....................................3

AIŠKINAMOJI DALIS..........................................................................................................9



PR\861632LT.doc 3/12 PE460.981v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl žmonių su negalia judumo ir 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios
(2010/2272(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją1,

– atsižvelgdamas į Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartiją2,

– atsižvelgdamas 2000 m. lapkričio 27 d. Direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo 

požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus3,

– atsižvelgdamas į 2000 m. gegužės 12 d. Komisijos komunikatą „Siekiant Europos be 
apribojimų žmonėms su negalia“ (COM (2000) 0284),

– atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 25 d. Komisijos komunikatą „eEurope 2002: viešųjų 
interneto svetainių ir jų turinio prieinamumas“ (COM (2001) 0529),

– atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 22 d. Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinę 
funkcionavimo, negalios ir sveikatos klasifikaciją (Pasaulinės sveikatos asamblėjos 
rezoliucija 54.21),

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 30 d. Komisijos komunikatą „Lygios galimybės 
neįgaliems asmenims: Europos veiksmų planas“ (COM (2003) 0650),

– atsižvelgdamas į 2003 m. sausio 24 d. Komisijos komunikatą „Siekiant sukurti JT teisiškai 
įpareigojančią priemonę, skirtą skatinti ir ginti žmonių su negalia teises“ 
(COM (2003) 0016),

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 16 d. Komisijos komunikatą „Žalioji knyga 
„Demografiniai pokyčiai skatina naują kartų vienybę“ (COM (2005) 0094),

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos komunikatą „Neįgaliųjų padėtis 
Europos Sąjungoje. 2008–2009 m. Europos veiksmų planas“ (COM (2007) 0738),

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 2 d. Komisijos pasiūlymą dėl Direktyvos, kuria 
įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas (COM (2008) 0140),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikatą „2010–2020 m. Europos 
strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“ (COM (2010) 0636),

                                               
1 OL C 54, 2000 2 25.
2 OL C 364, 2000 12 18.
3 OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
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– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM (2008) 0530) ir 2009 m. 
balandžio 24 d. Europos Parlamento pozicijos dėl Europos bendrijos sprendimo dėl 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 
fakultatyvų protokolą („fakultatyvus protokolas“)2,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM (2008) 0530) ir į 2009 m. 
balandžio 24 d. Europos Parlamento poziciją dėl Europos bendrijos sprendimo dėl 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo atžvilgiu3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 27 d. Komisijos pasiūlymą Tarybai „Dėl valstybių 
narių užimtumo politikos gairių 2020 m. Europos strategijos integruotų gairių II dalies“ 
(COM (2010) 0193) ir susijusią 2010 m. rugsėjo 8 d. Europos Parlamento poziciją4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ir 
Peticijų komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi kaip visaverčiai piliečiai žmonės su negalia turi vienodas teises ir turi 
neginčijamą teisę į orumą, vienodą požiūrį, nepriklausomą gyvenimo būdą ir visavertį 
dalyvavimą visuomenės gyvenime,

B. kadangi daugiau kaip 80 milijonų gyventojų, arba maždaug 16 proc. visų dirbančių 
Europos Sąjungos gyventojų, yra neįgalūs, įskaitant autizmu sergančius asmenis, ir 
nedarbo lygis tebėra nepriimtinai aukštas – tarp žmonių su negalia jis yra dvigubai 
aukštesnis, tai gali lemti socialinę atskirtį,

C. kadangi apsauga dėl negalios gali būti taikoma tik įdarbinimo, profesijos ir profesinio 
mokymo srityse (2000/78/EB),

D. kadangi neįgaliems asmenims skirta politika dažnai priskiriama valstybių narių 
kompetencijai ir todėl yra pagrįsta nacionaliniu paveldu ir socialiniais papročiais bei 
ekonominiu šių valstybių išsivystymu ir padėtimi,

E. kadangi yra stiprus ryšys tarp (fizinio) judumo ir (socialinės) įtraukties, ypač bendravimo 
laisvės (prieinamumo priemonių) bei ženklų kalbos, ir judėjimo laisvės visose gyvenimo 
srityse, siekiant visaverčio dalyvavimo visuomenėje,

F. kadangi neįgalieji turi teisę į pakankamo lygio bendruomenėje teikiamas paslaugas, 
padedančias nepriklausomai gyventi, į tinkamą asmeninę pagalbą, teisę į ekonominį ir 
socialinį nepriklausomumą ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime, 

                                               
1 OL C 184E, 2010 7 8, p. 413.
2 Jungtinės Tautos, Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, patvirtintas 2006 12 13.
3 OL C 184E, 2010 7 8, p. 414.
4 Patvirtinti tekstai, P7_TA(2010)0309.
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G. kadangi kliūtys pasiekti visiems siūlomas paslaugas ir prekes yra labai didelės neįgaliems 
asmenims,

H. kadangi neįgalūs asmenys kenčia dėl diskriminacijos švietimo ir mokymo srityje, taip pat 
ir dėl to, kad anksti nepripažįstami neįgalūs vaikai ir mokiniai ir nesiimama dėl to 
veiksmų, jų įsidarbinimo galimybės yra labai ribotos,

Tikslai

1. pabrėžia, kad finansinės išlaidos ir ekonominės investicijos į neįgalius asmenis yra 
ilgalaikė investicija į visų gerovę ir į tvarius visuomenės pagrindus;

2. pažymi, kad Europos bendruomenėms būdingas solidarumas visiškai pripažįstant, kad 
reikia pritaikymų žmonės su „vidutinio“ lygio negalia; tačiau pabrėžia, kad žmonėms su 
sunkia negalia arba su kelių tipų negalia reikia daugiau pagalbos atsižvelgiant į žmogaus 
teises ir orumą;

3. pabrėžia naujos 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios tikslų svarbą ir ypač 
ragina nustatyti išsamesnius veiksmus visais valdysenos lygmenimis;

4. pabrėžia, kad reikia naujo veiksmingo požiūrio į negalią, visų pirma sukuriant efektyvesnį 
mechanizmą, skirtą koordinuoti ir stebėti Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimą;

5. primena, kad darni visuomenė, kurioje žmonės ilgiau gyvena būdami geros sveikatos, taip 
pat turėtų reikšti, kad pirmiau gali būti pritaikyta aplinka pagal neįgalių asmenų poreikius, 
suteikiant jiems geresnę prekių ir paslaugų prieigą;

Pilietinės ir žmogaus teisės

6. ragina gerbti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir bendro naudojimo požiūrį;

7. atkreipia dėmesį į faktą, kad daugelis neįgalių asmenų toliau kenčia dėl diskriminacijos, 
patiriamos nepripažįstant jų lygių teisių prieš įstatymą ir teisingumą, ir ragina valstybes 
nares ištaisyti šiuos trūkumus, įskaitant ir rinkimų teisę bei viešąjį gaivalinių ir žmogaus 
sukeltų nelaimių valdymą;

8. pabrėžia, kad žmonės su psichine negalia ypač rizikuoja patirti priekabiavimą ir smurtą, ir 
ragina valstybes nares nustatyti išplėtotą valdymo mechanizmą, kad būtų užtikrinta 
pagarba globos įstaigose gyvenančių asmenų žmogaus teisėms ir laisvėms, ypač neįgalių 
moterų atžvilgiu;

Duomenų rinkimo ir konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais svarba
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9. pabrėžia, kad šiuo metu trūksta nuoseklių duomenų apie negalios problemas ir su negalia 
susijusias paslaugas valstybėse narėse, įskaitant duomenis apie globos namų skaičių ir 
kokybę;

10. išreiškia nusivylimą tuo, kad renkant duomenis ir konsultacijose dalyvauja mažai žmonių 
su negalia, ir mano, kad 336 pilietinės visuomenės atsakymai į Komisijos konsultaciją, 
kuri 2009 m. buvo surengta pagrindinėje Komisijos konsultacijų interneto svetainėje, 
rodo, kad informacinė kampanija nepasiekė tikslinių grupių;

11. ragina Komisiją stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, ypač palyginamų duomenų 
surinkimo atžvilgiu; pabrėžia, kad negalią reikėtų vertinti remiantis ne tik medicininiais, 
bet ir socialiniais bei aplinkos aspektais;

Demografiniai pokyčiai ir aplinka be kliūčių

12. pabrėžia, kad demografiniai pokyčiai taip pat gali daryti įtaką žmonių su negalia padėčiai, 
nes senyvo amžiaus žmonėms skiriamos paslaugos ir sprendimai didele dalimi yra būtini 
žmonėms su negalia;

13. pažymi, kad tai neturėtų sukelti šių dviejų visuomenės grupių varžymosi, o galėtų būti 
vertinama kaip indėlis į darbo vietų kūrimu pagrįstas augimo naujoves ir į socialinę plėtrą 
valstybėse narėse;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti ir įvertinti Direktyvos Nr. 1083/2006/EB 
16 straipsnio pritaikymą bei pastangas dėl prieinamumo svarstant indėlį, kuris būtų 
įmanomas panaudojant Europos struktūrinius fondus, ypač Europos socialinį fondą;

Laisvas judėjimas ir paslaugos be kliūčių

15. pripažįsta, kad laisvas judėjimas yra pagrindinė teisė Europos Sąjungoje; pabrėžia, kad ji 
teigiamai veikia gyvenimo kokybę ir neįgalių asmenų dalyvavimą visuomenės gyvenime;

16. pažymi, kad bendrai pripažįstama automobilių statymo kortelė neįgaliems asmenims ir 
suvienodinta ES chartija dėl keliautojų teisių yra aktuali neįgalių asmenų įtraukčiai į 
visuomenę;

17. pabrėžia, kad naujoviški ir žiniomis pagrįsti ūkiai negali plėtotis neturėdami prieinamo 
turinio ir formų neįgaliems asmenims, pvz., be prieinamų interneto tinklalapių akliesiems 
ir turinio bei paslaugų, prieinamų asmenims, kurie naudoja ženklų kalbą;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti paslaugų prieinamumą per nemokamus patentus, 
standartizavimo įgaliojimus ir pigią programinę įrangą, įskaitant „Europa 2020“ geriausias 
iniciatyvas siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ užduotis;
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Lygios galimybės

19. dar kartą patvirtina, kad žmonės su įvairia negalia turi turėti galimybę į natūraliai 
pritaikytas priemones, leidžiančias jiems įsigyti prekių ir paslaugų;

20. dar kartą patvirtina, kad gaminiai, prekės ir paslaugos, įskaitant jų modifikuotas versijas, 
turėtų būti nediskriminaciniai ir todėl jiems neturėtų būti taikoma alternatyvi kainodara, 
skirta specialiai neįgaliesiems; be to, reikėtų peržiūrėti Europos viešųjų pirkimų teisės 
aktus;

21. patvirtina, kad MVĮ galėtų pagerinti neįgalių asmenų padėtį, ypač kai jos turi geresnių 
galimybių viešųjų pirkimų konkursuose; todėl MVĮ turėtų gauti daugiau aktualios 
informacijos apie neįgalius asmenis;

22. pabrėžia, kad taip pat vertėtų įdarbinti žmones su įvairia negalia dengtose dirbtuvėse ir 
integruotose darbo vietose, atitinkamai pritaikant priimtinas apgyvendinimo sąlygas;

23. ragina pašalinti esamą spragą dabartiniuose ES teisės aktuose dėl diskriminacijos, 
susijusios su apsauga dėl negalios, nes dabar ši apsauga apsiriboja įdarbinimu, profesija ir 
profesiniu mokymu (2000/78/EB);

Investicijos į neįgalius asmenis

24. pareiškia, kad apskritai dabartinės švietimo ir mokymo sistemos yra tokios, kurios negali 
sumažinti didelį mokyklos nebaigusių neįgalių asmenų skaičių; pabrėžia, kad tai lemia 
didesnes socialines ir įsidarbinimo kliūtis neįgaliems asmenims, ypač esant dabartinei 
ekonomikos krizei;

25. patvirtina, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti integruojančiam švietimui; todėl jis turėtų 
būti pabrėžiamas Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje strateginėje 
veiklos programoje bei „Europa 2020“ įgūdžių ir darbo pavyzdinėje iniciatyvoje. be to, 
reikia naujų ir tinkamų rekomendacijų ir tinkamo IT naudojimo mokyklose ir namuose 
teikiant asmeninę ir pritaikytą pagalbą;

26. pabrėžia, kad įmonių socialinė atsakomybė taip pat galėtų teigiamai veikti neįgalių 
asmenų padėtį; ragina dalyvius ir suinteresuotuosius subjektus remti ir taikyti gerus 
veiklos pavyzdžius šioje srityje;

27. dar kartą patvirtina, kad turėtų būti skatinamas Europos institucijų ir valstybių narių 
valstybės tarnautojų mokymas apie neįgalių asmenų priėmimą ir informavimą, skiriant 
daugiau pastangų ir prieigos prie esminių viešųjų teisinių dokumentų ir procedūrų;

28. ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviau teikti bendrąją informaciją tėvams, 
auginantiems neįgalius vaikus, kuri apimtų ankstyvą atpažinimą ir paramą bei galimus jų 
poreikių patenkinimo būdus;
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Kova su skurdu

29. pareiškia, kad, palyginti su vidurkiu, neįgalūs asmenys turi didesnę tikimybę gyventi 
skurde; apytiksliai 80 milijonų neįgalių asmenų yra neturtingi, įskaitant ir milijoną kurčių 
žmonių;

30. patvirtina, primindamas Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi paskatas, kad 
skurdo neįmanoma sumažinti neintegravus neįgalių asmenų į darbo rinką ir nepritaikius 
pajamų politikos atsižvelgiant į invalidumo ir negalios pensijų sistemas; nepamirština, kad 
pastarosios taip pat ir stigmatizuoja;

Parlamentas ir toliau reikalauja laikytis socialiai darnaus ir žmogaus teisėmis pagrįsto 
požiūrio

31. ragina valstybes nares ir Komisiją greitai ratifikuoti ir įgyvendinti Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvius protokolus;

32. ragina valstybes nares apsvarstyti (ar persvarstyti) savo su negalia susijusius veiksmus ir 
nacionalines programas arba strategijas per Europos strategijos dėl negalios laikotarpį ir 
atsižvelgiant į perspektyvą, vadovaujantis strategija „Europa 2020“;

33. ragina Komisiją teikti stipresnes su negalia susijusias nuorodas planuojamoje žaliojoje 
knygoje dėl viešųjų pirkimų reformos;

34. ragina valstybes nares kiek įmanoma labiau remti tinkamas priemones ir pritaikytas 
priemones, neskaitant medicininio aspekto, kad būtų pasiektas aukštesnis nepriklausomo 
gyvenimo lygis ir užtikrintos vienodos galimybės ir aktyvus gyvenimas;

35. ragina Europos Komisiją plėtoti konkrečius, tinkamus ir detalesnius veiksmus bei 
stebėjimo mechanizmą visais valdymo lygmenimis Europos strategijos dėl negalios 
įgyvendinimo atžvilgiu;

36. ragina Komisiją pristatyti savo Europos prieinamumo aktą, kaip pažadėta jos Europos 
strategijoje dėl negalios;

37. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

SANTRAUKA

Pranešėjas tikisi, kad šių priemonių bus imtasi siekiant tvarios visuomenės ir remiantis 
žmogaus teisėmis pagrįstu požiūriu, kaip tai numatyta ir Parlamento sprendime. Visų pirma 
valstybės narės turėtų ne tik pasirašyti ir ratifikuoti JT neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos 
papildomus protokolus; šie dokumentai taip pat turėtų būti patvirtinti kuriant nacionalines 
politikas ir strategijas dėl negalios, atitinkančias Europos Komisijos Europos strategiją dėl 
negalios ir „Europa 2020“ strategiją, bei nacionaliniu lygmeniu peržiūrint esamus šiuo 
klausimu dokumentus. Šiuo aspektu turėtų būti sveikintini veiksmai, kuriais siekiama 
individualiai pritaikytos priežiūros ir paslaugų, kad būtų palengvintas nepriklausomas 
gyvenimas, kadangi pernelyg formalizuota ir nelanksti individualių poreikių tenkinimo 
sistema yra mažai naudinga „Europa 2020“ tikslams įgyvendinti. Komisija paskelbė veiksmų 
planą laikotarpiui iki 2015 m., susiedama jį su Europos strategija dėl negalios. Tai yra 
žingsnis tinkama linkme, bet reikėtų remti priemones su konkretesniais terminais ir tokius 
programos elementus, kurie pagerintų įgyvendinimą.

Pranešėjo nuomone, peržiūrėdamos struktūrinius fondus Europos institucijos kartu privalo 
įgyvendinti du ypač svarbius teisėkūros tikslus: kuo greičiau ir kuo išsamiau pristatyti 
Europos prieinamumo akto koncepciją ir normatyvinio teksto projektą, išdėstytą Europos 
strategijoje dėl negalios, į viešųjų pirkimų teisės aktus kaip palankių sąlygų neturinčią 
socialinę grupę įtraukiant ir neįgalius asmenis.

ESAMA PADĖTIS

Europos Parlamentas dažnai skyrė dėmesį neįgalių asmenų padėčiai ir priėmė nemažai 
svarbių sprendimų dėl neįgalių asmenų integracijos ir jų teisių pripažinimo bei apsaugos, 
ragindamas valstybes nares ir Komisiją ES lygmeniu priimti teisinius standartus ir teisės 
aktus. Ir dabar šioje srityje yra aktyviai veikiančių Parlamento narių – be jų šiandien 
nebūtume pasiekę to, ką jau turime.

Pranešėjas yra ne tik atsidavęs žmonių su negalia problemai, jį ir patį yra paveikusi ši 
problema ir jis susidūrė (ir vis dar susiduria) su kliūtimis ir trūkumais, kurie turi didelės įtakos 
neįgalių asmenų gyvenimo kokybei.

Šis įsipareigojimas taip pat atspindi naują požiūrį: požiūrį, kuriuo siekiama ne tik apimti 
pasiektus iki šiol rezultatus, bet ir įtraukti naujas kryptis bei potencialias perspektyvas, kad 
būtų pasiekta tvari, konkurencinga ir novatoriška Europa.

Pagrindinė pranešimo prielaida – turi būti puoselėjamos naujos kartos žmogaus teisės ir 
esamos neįgalių asmenų žmogaus teisės. Niekas nesuabejotų, kad neįgalūs asmenys turi 
žmogaus teises, bet jų praktiniam pritaikymui trukdo aplinkos kliūtys – iš dalies fizinės, iš 
dalies socialinės – įskaitant paslaugas ir gaminius, kurie nėra tinkamai prieinami. Kartais 
pabrėžiamos tam tikros idėjos, pvz., poreikis teikti bendruomenines paslaugas, teisė į 
asmeninę pagalbą (ekonominę ir socialinę nepriklausomybę), ženklų kalbos svarbumo 
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pripažinimas ir principo „tinkamumas visiems“ priėmimas, kad būtų sudarytos sąlygos 
nepriklausomai gyventi. Ypač pabrėžiamos neįgalių vaikų ir jų tėvų (daugelis jų neturi 
negalios) teisės, pradedamos remti ankstyvuoju vystymosi laikotarpiu, kaip pradinė investicija 
į jų ateitį.

Laikantis strategijos „Europa 2020“, vienas iš svarbiausių tikslų (jei ne svarbiausias) yra 
didinti darbuotojų skaičių tarp beveik 80 milijonų ES gyvenančių neįgalių žmonių ir kuo 
greičiau šalinti juos diskriminuojančias kliūtis. Šiuo metu tik saujelė neįgalių asmenų ES turi 
arba gali turėti darbus, ir labai gali būti, kad dalis jų patiria socialinę atskirtį. Apskritai visoje 
ES neįgalių asmenų ir tų, kurių galimybės dirbti pasikeitė, nedarbo lygis yra aukštas, dabar iš 
jų dirba tik 30–40 proc. Padėtis dar prastesnė vargingesnėse valstybėse narėse, kuriose, norint 
pasiekti strategijoje „Europa 2020“ nustatytą 75 proc. lygį, darbo vietų skaičių reikia 
kiekvienais metais didinti maždaug 1 proc. O iki 2020 m. išnyks 12 mln. nekvalifikuotų 
darbuotojų darbo vietų.

Kaip nurodyta pranešimo pavadinime, pranešėjas mano, kad svarbu parodyti, jog neįgalių 
asmenų judumas (įskaitant prieigą prie komunikacijų, kaip idėjų mobilizavimo ir saviraiškos 
priemonės) ir socialinė įtrauktis nėra atskiri dalykai, nėra tik du vienas kitą stiprinantys 
veiksniai – jais visavertiškai pagrindžiamas žmogaus teisėmis pagrįstas požiūris, skatinantis 
gerinti lygias galimybes asmenims su negalia. Kalbant apie antrąją pavadinimo dalį, Europos 
Parlamentas tiesiog turi reaguoti į tikslus, nustatytus naujoje Komisijos 10 metų Europos 
strategijoje dėl negalios, kuri buvo paskelbta lapkričio mėnesį, kaip pakaitalas ankstesnei 7 
metų ES strategijai dėl negalios, ir į priede nustatytas priemones.

IŠSAMUS PAGRINDIMAS:

Tikslai

Tvarioje, konkurencingoje ir novatoriškoje visuomenėje pagrindinis dėmesys turi būti 
skiriamas ne trumpalaikėms išlaidoms, o ilgalaikėms investicijoms į žmones su negalia. 
Visuomenė, kurioje žmonės dirba ir taip užtikrina pensijų sistemos stabilumą, yra tvari. 
Visuomenė, kurioje kliūtis galima įveikti jas transformuojant ir kurioje žmogaus gyvenimo 
nenulemia padėtis, kurioje jie gimė, ir yra suteikiama socialinio judumo galimybė, yra 
konkurencingesnė. Kartu bendruomenė yra novatoriškesnė, kai siekiant nepriklausomo 
gyvenimo būdo siūlomi socialinės neįgalių asmenų integracijos sprendimai, kurie visų pirma 
grindžiami ne socialiniu priimtinumu, o atsižvelgiant į asmeninius poreikius ir 
ekonomiškumą.

Mes turime diferencijuoti įvairių tipų paramą pagal neįgalių asmenų poreikius ir tiksliai 
nustatyti skirtingų rūšių aktyvios ir pasyvios priežiūros skatinamąsias priemones. Pagrindinis 
tikslas – kad, remiantis rezultatais ir patirtimi, gautais iš naujausių mokslo ir vartotojų tyrimų, 
įtraukiant naują PSO klasifikacijos sistemą, pagal kurią nustatant tam tikro neįgalaus asmens 
funkcionalumą įvertinami ir aplinkos veiksniai, žmonės su skirtingo tipo ir laipsnio negalia 
gautų pagalbą, kuri būtų labiau asmeniškai pritaikyta, ir antra, kad aplinkoje, kurioje išties 
nebūtų apribojimų, įskaitant ir didesnį paslaugų ir produktų prieinamumą, kuo mažiau reikėtų 
individualios pagalbos.

Kalbant apie Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimą, reikia nustatyti išsamesnius ir, 
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stebėjimo atveju, tikslesnius terminus ir mechanizmus. Įvairios iki šiol dar neįtrauktos 
konsultacijų institucijos gali atlikti svarbų vaidmenį ir taip palengvinti glaudesnio profesinio 
koordinavimo planavimą ir įgyvendinimą.

Pilietinės ir žmogaus teisės

Europos Parlamentas ne tik įsipareigoja vykdyti ES pagrindinių teisių chartiją; reikėtų 
pabrėžti, kad, siekiant platesnio prieinamumo, kaip koncepcija ir planavimo metodas turėtų 
būti remiamas „tinkamumo visiems“ principas.

Duomenų rinkimo ir konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais svarba

Kaip teigia profesionali organizacija, su kuria konsultavosi Komisija („ANED Network“), 
apibrėžimai ir duomenys, susiję su neįgaliaisiais asmenimis, yra ne tik nepilni, bet daugeliu 
atveju jų netgi negalima tinkamai palyginti. Ypač trūksta informacijos vienoje iš svarbiausių 
sričių – turime mažai patikimų duomenų apie neįgalių žmonių skaičių, jų padėtį ir priežiūrą 
institucijose. Siekiant užpildyti socialinio žemėlapio spragas reikia skirti finansavimą tyrimui.

Demografiniai pokyčiai ir aplinka be kliūčių

Kalbant apie demografinius pokyčius, retai kada minimi precedento neturintys iššūkiai, su 
kuriais senėjančioje visuomenėje susidurs žmonės, ir tai, kad padvigubėjęs priklausomų 
asmenų skaičius turės neįsivaizduojamų pasekmių. Toks rezultatas pateikiamas ir 
EUROSTATO prognozėje, kurioje teigiama, kad iki 2050 m. priklausomų asmenų skaičius 
padvigubės, ir ši tendencija ypač paveiks Vokietiją ir Italiją, taip pat ir Vidurio bei Rytų 
Europos šalis, neseniai prisijungusias prie Europos Sąjungos. Didesnis pensinis amžius, net ir 
su sveikesniu gyvenimo būdu reikš dideles aplinkos ir paslaugų pasiekiamumo permainas. 
Nepriklausomo gyvenimo svarba išaugs, o dėl tikėtino socialinės ir sveikatos priežiūros 
darbuotojų trūkumo pakils tokių paslaugų kaina.

Laisvas judėjimas ir paslaugos be kliūčių

Laisvo judėjimo principas yra pagrindinė teisė Europos Sąjungoje. Reikės tinkamai prieinamo 
viešojo ir privataus transporto (įskaitant labiau suvienodintų automobilio stovėjimo 
pažymėjimų suderinimą valstybėse narėse, laikantis Europos strategijos dėl negalios tikslų) ir 
suvienodintos teisinės keleivių chartijos, kurios svarbą pranešėjas jau seniai pabrėžia, kad 
visiems būtų prieinamas saugus, tinkamas keliavimas bet kokiomis transporto priemonėmis.

Taip pat reikalingi akliesiems pritaikyti pradžios tinklalapiai, elektroniniu būdu pasiekiamos 
internetinės ženklų kalbos paslaugos, atitinkami standartai, programinė įranga, kurią galima 
būtų naudoti nemokamai, ir sprendimai, kad būtų paskatintas skaitmeninio raštingumo 
plėtojimas ir įgyvendintos ankstesnės „eEurope“ iniciatyvos.

Lygios galimybės

Galimybių lygybė yra ne tas pats kaip vienodo tipo lygios galimybės, kadangi jomis 
nepasiekiamas socialinės integracijos tikslas. Galimybės yra lygios, jei tomis pačiomis 
pastangomis galima pasiekti vienodų rezultatų, turint tinkamas, nustatytas sąlygas ir 
priemones, kurias galima užtikrinti pakeičiant veiksnius, kurie yra nesvarbūs siekiant su darbu 
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susijusių ir galutinių rezultatų.

Galimybių lygybė yra neįmanoma be gaminių ir paslaugų prieinamumo visiems už vienodą 
kainą; gamybos technologija leidžia pelningai jas diversifikuoti, kad žmonėms su negalia 
nekiltų papildomų išlaidų vien tik dėl to, kad jų poreikiai yra kitokie.

MVĮ vaidmuo mažinant socialinę atskirtį yra ypač svarbus. Jos gali prisidėti ne tik teikdamos 
informaciją apie neįgalių asmenų įdarbinimą, bet ir dalyvaudamos viešųjų pirkimo 
procedūrose, gamindamos produktus ir paslaugas, įtraukdamos neįgalius asmenis ir taip 
didindamos jų konkurencingumą.

Investicijos į neįgalius asmenis

Šiandieninės švietimo ir mokymo sistemos nepakankamai pritaikytos labiau atsižvelgti į 
neįgalių asmenų poreikius, todėl mokslų nebaigusių neįgaliųjų skaičius tebėra didelis. 
Pavyzdžiui, Danijoje, vienoje iš pažangiausių valstybių narių, 2007 m. mokslą vidurinėse 
mokyklose pradėjo 75 proc. sveikų jaunuolių ir tik 44 proc. jaunų neįgalių žmonių. Vos 
5 proc. neįgalių žmonių turi aukštojo mokslo kvalifikaciją – tai tik saujelė, palyginti su 
visuma.

Kova su skurdu

Su skurdo grėsme susiduria 80 milijonų neįgalių asmenų, įskaitant 1 milijoną kurčiųjų, kurie 
patiria socialinės atskirties pavojų (remiantis OECD, maždaug 1 iš 4 neįgalių asmenų patiria 
skurdą). Skurdo grėsmė kartu yra ir stigmatizacija; negalios pašalpos ir teisės į išmokas turi 
būti suteiktos tiems, kam jų reikia.


