
AD\868217LT.doc PE460.915v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2010/2272(INI)

25.5.2011

NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl neįgaliųjų judumo ir įtraukties ir dėl 2010–2020 m. Europos strategijos dėl 
negalios
(2010/2272(INI))

Nuomonės referentas: Oreste Rossi



PE460.915v02-00 2/8 AD\868217LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\868217LT.doc 3/8 PE460.915v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 2, 10, 19 ir 168 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos 
Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui 
„2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios: Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“ 
(COM(2010)0636)galutinis,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Europos žmogaus teisių 
konvenciją ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją1, kuri yra pirmoji privaloma 
tarptautinė teisinė priemonė žmogaus teisių srityje, kurios šalys yra Europos Sąjunga ir jos 
valstybės narės,

– atsižvelgdamas į siūlomą direktyvą dėl vienodo požiūrio į asmenis nepaisant religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 8 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių. Strategijos 
„Europa 2020“ integruotų gairių II dalis2,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Metinė augimo apžvalga. Visapusiško ES atsako 
į krizę spartinimas“ (COM(2011) 0011) ir su juo susijusį ataskaitos projektą,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. sausio 12 d. pateiktą pasiūlymą dėl Tarybos 
sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2011)0006),

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimą dėl Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1, 21 ir 35 straipsnius,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl sveikatos priežiūros skirtumų 
mažinimo Europos Sąjungoje3,

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Europos Sąjungos sveikatos sistemų bendrų vertybių 
ir principų (2006/C146/01),

                                               
1 Ši Jungtinių Tautų konvencija, kurią 2007 m. visos valstybės narės ir Europos Sąjunga priėmė ir pasirašė, o 
2010 m. spalio mėn. ją buvo ratifikavę 16 valstybių narių (Belgija, Čekija, Danija, Vokietija, Ispanija, 
Prancūzija, Italija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Austrija, Portugalija, Slovėnija, Slovakija, Švedija ir Jungtinė 
Karalystė), kitose ji dar ratifikuojama, bus privaloma Sąjungai ir taps jos teisinės sistemos dalimi.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0309.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0081.
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– atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. birželio 8 d. išvadas šia tema: „Teisingumo ir sveikatos 
aspektai visų krypčių politikoje. Solidarumas sveikatos srityje“,

A. kadangi Europos Sąjungoje vienam asmeniui iš šešių nustatyta negalia – nuo lengvos iki 
sunkios1,

B. kadangi daugiau negu trečdalis vyresnių kaip 75 metų asmenų turi kokią nors negalią ir 
kadangi dėl demografinių pokyčių numatoma, kad neįgaliųjų skaičius didės,

C. kadangi neįgalieji priklauso pažeidžiamų asmenų grupei ir jų skurdo lygis yra 70 % 
didesnis už vidutinį; kadangi ši didesnė skurdo rizika patiriama dėl dažnai ribotų 
galimybių įsidarbinti, mokytis, taip pat gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir būti 
tinkamai prižiūrimiems; 

D. kadangi reikia iš naujo apsvarstyti, kaip teikiama parama pažeidžiamiausiems asmenims ir 
kaip siekiama jų įtraukties; jeigu už šią paramos veiklą būtų mokamas darbo užmokestis, 
šis užmokestis sudarytų beveik 50 % BVP (remiantis Prancūzijoje pateikta J. Stiglitz 
komisijos ataskaita),

E. kadangi strategija „Europa 2020“, kurios tikslas – siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio 
Europos augimo (pagrįsto inovacijomis ir moksliniais tyrimais), bus įgyvendinta 
sėkmingai, jeigu bus patobulintos struktūros, susijusios su neįgaliųjų judumu ir įtrauktimi; 

F. be to, kadangi dėl didelės ekonomikos krizės skubiai turi būti persvarstytos nacionalinės 
visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kad jos būtų veiksmingesnės, geriau suderintos 
ir tvaresnės;

G. kadangi reikėtų pabrėžti, kad dauguma neįgaliųjų dažnai negali visapusiškai dalyvauti 
visuomenės ekonominėje veikloje dėl fizinių ir kitokių kliūčių ir dėl diskriminacijos ar 
socialinės stigmatizacijos;

H. kadangi dėl to, kad mažiau neįgaliųjų dalyvauja bendrojo švietimo sistemoje ir darbo 
rinkoje, jie gauna nevienodas pajamas, patiria skurdą, socialinę atskirtį ir izoliaciją,

I. kadangi 16–19 metų amžiaus grupėje mokyklos nelanko 37 % sunkią negalią turinčių 
asmenų, 25 % dalinę negalią turinčių asmenų ir 17 % jokios negalios neturinčių asmenų,

J. kadangi neįgaliųjų užimtumo lygis siekia vos apie 50 % ir kadangi turint kokybišką darbo 
vietą užtikrinamas ekonominis savarankiškumas, skatinami asmeniniai laimėjimai ir 
suteikiama geresnė apsauga nuo skurdo,

1. primena, kad visos Europos Sąjungos sveikatos priežiūros sistemos turi būti grindžiamos 
pagrindinėmis vertybėmis: universalumu, galimybe pasinaudoti aukštos kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugomis ir solidarumu;

2. pabrėžia, kad reikia naujo veiksmingo požiūrio į negalią, pirmiausia sukuriant 
veiksmingesnį Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo koordinavimo ir stebėjimo 
mechanizmą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kaip svarbu, jog neįgalieji ir šioje srityje 

                                               
1 Neįgalių asmenų užimtumo ad hoc modulis 2002 m. ES darbo jėgos tyrimui.
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dirbančios pilietinės visuomenės organizacijos būtų įtraukti į šį darbą;

3. ragina valstybes nares, pasitelkiant Komisijos paramą, patvirtinti konkrečias socialines 
priemones, kuriomis būtų siekiama užtikrinti vienodas galimybes gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų, įskaitant psichinę ir fizinę negalią turintiems asmenims skirtas 
kokybiškas sveikatos ir reabilitacijos paslaugas;

4. ragina valstybes nares užtikrinti lygias teises visiems neįgaliesiems gyventi 
bendruomenėje turint vienodas pasirinkimo galimybes kaip ir kiti ir taip užtikrinti jų 
visapusišką įtrauktį į savo bendruomenę ir dalyvavimą joje; užtikrinti, kad neįgalieji 
galėtų pasirinkti, kur ir su kuo gyventi lygiomis teisėmis su kitais ir kad jie neprivalėtų 
gyventi konkrečioje gyvenamojoje aplinkoje; užtikrinti, kad neįgalieji turėtų galimybę 
naudotis įvairiomis namuose, gyvenamojoje vietoje teikiamomis ir kitomis pagalbinėmis 
bendruomenės paslaugomis, įskaitant asmeninę pagalbą, skirtą užkirsti kelią izoliavimui 
ar atskirčiai nuo bendruomenės;

5. ragina valstybes nares pasitelkiant atvirąjį koordinavimo metodą keistis informacija, 
idėjomis ir geriausia patirtimi, susijusia su ilgalaike parama fizinę ir psichinę negalią 
turintiems asmenims, ir taikyti priemones bei minimalius profesinius standartus siekiant:

a) mažinti nelygybę sveikatos priežiūros ir gerovės srityje ir apsaugoti neįgaliuosius 
bendruomenėje ir priežiūros įstaigose,

b) užkirsti kelią neįgaliųjų užgauliojimui,

c) teikti tinkamas įvairias reabilitacijos paslaugas, kurios būtų grindžiamos neįgaliųjų noru 
būti savarankiškais ir būtų orientuotos į sugrąžinimą į darbo rinką, sudaryti sąlygas 
pereiti nuo priežiūros institucijose prie priežiūros bendruomenėse, skatinti teikti 
psichiatrijos paslaugas vadovaujantis Europos psichikos sveikatos ir gerovės paktu ir 
kurti ankstyvos pagalbos ir asmeninės pagalbos programas, įskaitant poreikių 
įvertinimo paslaugas,

d) remti pacientų šeimas ir nacionalinių sveikatos sistemų specialistus, organizuojant 
tikslinius informavimo ir profesinio mokymo veiksmus bei įtraukiant pacientų 
organizacijas į sprendimų priėmimo ir stebėjimo procesus;

e) padėti platinti informacijos ir ryšių technologijas, kurios sudarytų galimybes 
neįgaliesiems tęsti jų aukštos kokybės priežiūrą šeimoje bei jiems būti savarankiškais 
ir dirbti konkurencingai;

f) įsteigti vieną integruotą langelį, per kurį būtų galima teikti neįgaliesiems skirtas 
paslaugas, siekiant pagerinti esamų socialinių ir sveikatos apsaugos įstaigų taikomą 
metodą;

g) užtikrinti, kad būtų geriau atsižvelgiama į darbuotojų, sergančių negalią sukeliančiomis 
ligomis ir turinčių lėtinių sveikatos sutrikimų, specifinius poreikius, susijusius su jų 
integracija darbo vietoje ir darbo vietos išsaugojimu;

h) atkreipti dėmesį į negalios prevenciją ir psichinio ar fizinio pobūdžio šalutinių 
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komplikacijų, kurios dažnai išsivysto dėl asmenų pradinių susirgimų, prevenciją;

6. ragina valstybes nares palengvinti asmenų, kurie rūpinasi vyresnio amžiaus asmenimis ar 
neįgaliaisiais, naštą ir sukurti integruotas paramos sistemas, kad jie galėtų dirbti;

7. ragina valstybes nares imtis veiksmų, kad būtų pripažinta ženklų kalba ir Brailio raštas;

8. pabrėžia, kad negalią turintiems jaunuoliams reikia suteikti veiksmingą specialiai jiems 
pritaikytą paramą, taip pat realių ir lygių galimybių, susijusių su fizine, jutimine ir 
pažintine prieiga prie švietimo, užimtumo, kultūros, laisvalaikio, sporto, socialinės veiklos 
ir pilietinių bei visuomeninių reikalų tvarkymo sričių; 

9. ragina Komisiją remti iniciatyvas kurti sprendimus, orientuotus į neįgaliųjų ir ligonių 
poreikius, kurie deramai netenkinami dėl to, kad maisto papildus ir protezinius įrenginius 
gaminančios įmonės tokių sprendimų nelaiko pelningais;

10. primena JT neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį, kuriame Konvencijos šalys 
įsipareigoja užtikrinti, kad neįgalieji dėl savo neįgalumo nebūtų šalinami iš bendros 
švietimo sistemos ir jiems nebūtų atimta galimybė įgyti vidurinį išsilavinimą ir kad būtų 
tinkamai pritaikytos sąlygos pagal asmens poreikius ir kad jie gautų būtiną paramą; todėl 
pabrėždamas, kad būtina užtikrinti neįgaliems mokiniams ir studentams įtraukųjį švietimą 
bei nuolatinį mokymąsi ir asmeniniams poreikiams pritaikytą įtraukties sistemą siekiant iš 
anksto nustatyti specialiuosius poreikius, ragina Komisiją laikytis pirmiau minėtų 
įsipareigojimų;

11. ragina Tarybą ir valstybes nares pertvarkyti netinkamai veikiančias sveikatos priežiūros 
sistemas ir racionalizuoti sveikatos priežiūrai skiriamas viešąsias išlaidas, kad būtų 
suteiktos lygios galimybės gauti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų visoje 
Europos Sąjungoje, nediskriminuojant neįgaliųjų; šiuo klausimu ragina Tarybą ir 
valstybes nares skatinti pereiti nuo priežiūros institucijose prie priežiūros bendruomenėse 
naudojant struktūrinių fondų ir Kaimo plėtros fondų lėšomis;

12. pabrėžia, kad būtina pasinaudoti visuomenės informavimo kampanijomis bei 
veiksmingiau nagrinėti per Europos Sąjungoje atliktus socialinius tyrimus surinktą 
informaciją apie negalią;

13. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog daugiau neįgaliųjų ir darbuotojų, sergančių negalią 
sukeliančiomis ligomis ir turinčių lėtinių sveikatos sutrikimų, liktų darbo vietoje arba 
gautų apmokamą darbą taikant tokius metodus, kaip kvotų taikymas darbdaviams arba 
darbo vietų pritaikymas darbo ieškančių ir neįgalių darbuotojų poreikiams arba taikant 
subsidijuojamas draudimo įmokas; ragina ES institucijas rodyti pavyzdį įdarbinant 
neįgaliuosius ir primygtinai ragina valstybes nares taip pat toliau įgyvendinti šią strategiją;

14. ragina Komisiją skatinti įsteigti Europos akredituotų specifinių formų retų ligų 
diagnostikos ir gydymo centrų tinklą, siekiant koordinuoti ir stebėti jų veiklą bei 
pacientams teikiamą naudą;

15. ragina Komisiją dėl konkurencijos iškraipymo nebausti neįgaliųjų socialinių įmonių arba 
socialinių įmonių, gaunančių valstybės subsidijas, kaip tai buvo daroma anksčiau;
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16. pabrėžia, kad neįgaliesiems būtina turėti galimybę naudotis socialinės apsaugos 
sistemomis, skurdo mažinimo programomis, paramos neįgaliesiems priemonėmis, 
socialinio būsto programomis, bazinėmis paslaugomis bei programomis, 
įgyvendinamomis pensijų ir socialinių paslaugų srityje;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti esamus teisės aktus siekiant skatinti įtraukti 
nuostatas, susijusias su prieinamumu vykdant viešuosius pirkimus, įskaitant su transporto 
infrastruktūra ir pastatais susijusius pirkimus;

18. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti visišką neįgaliųjų judumą:

a) pašalinant architektūrines kliūtis, kurios neleidžia neįgaliesiems laisvai judėti;

b) integruojant neįgaliesiems skirtas transporto paslaugas į viešojo transporto sistemą;

c) pritaikant stočių, oro uostų ir stotelių informavimo ir ryšių sistemas;

19. pabrėžia savanoriško darbo, kuris yra gyvybiškai svarbus remiant neįgaliuosius, vaidmenį 
ir ragina Komisiją bei valstybes nares tęsti ir gerinti paramos neįgaliesiems iniciatyvas bei 
tokiam darbui skirtas programas;

20. pabrėžia, kad svarbu ieškoti naujų gydymo metodų, kurie padėtų dar labiau integruoti 
neįgaliuosius į visuomenę; pažymi, kad, kaip rodo patirtis, pvz., teatras ir gyvūnų terapija 
yra šiuo požiūriu veiksmingi, nes skatina socializaciją ir žmonių bendravimą;

21. pabrėžia, kaip svarbu, kad valstybės narės priimtų ES direktyvą, kuria įgyvendinamas 
vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
lytinės orientacijos, principas, ir ragina valstybes nares teikti tam pirmenybę bei kuo 
greičiau ją įgyvendinti;
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