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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 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),

– 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 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 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 
sunkios4,

                                               
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.
4 Neįgalių asmenų užimtumo ad hoc modulis 2002 m. ES darbo jėgos tyrimui.
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1. primena, kad galimybė pasinaudoti visomis paslaugomis, ypač sveikatos apsaugos ir 
paramos srityje, yra Europos solidarumo modelio pagrindinis principas;

2. ragina Komisiją valstybes nares skatinti vykdyti specialią politiką, kuria siekiama 
užtikrinti vienodas galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant neįgaliesiems 
skirtas kokybiškas sveikatos ir reabilitacijos paslaugas;

3. ragina valstybes nares pasitelkiant atvirą koordinavimo metodą keistis informacija, 
idėjomis ir gerąją patirtimi, susijusia su ilgalaike parama neįgaliesiems, ir taikyti 
priemones bei minimalius profesinius standartus siekiant:

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

b) užkirsti kelią neįgaliųjų užgauliojimui,

c) teikti tinkamas reabilitacijos paslaugas, skatinti teikti psichiatrijos paslaugas ir kurti 
ankstyvos pagalbos ir poreikių įvertinimo paslaugas, 

d) padėti platinti informacijos ir ryšių technologijas, kurios sudarytų galimybes 
neįgaliesiems būti savarankiškais ir tęsti jų gyvenimą šeimoje;

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

5. 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; 

6. dar kartą patvirtina, kad yra naudinga užtikrinti, kad daugiau neįgaliųjų dirbtų apmokamą 
darbą – tai gali būti daroma pasitelkiant tik jiems skirtų darbo vietų darbo rinkoje kvotas 
arba tikslinio įdarbinimo priemones;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti esamus teisės aktus taikant nuostatas, susijusias 
su prieinamumu vykdant viešuosius pirkimus.


