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Писмена декларация съгласно член 136 от Правилника за дейността на
парламента относно достъпа до трудова заетост на засегнатите от неврологични
разстройствата и хронични болкови състояния1

1. Мозъчните разстройства и хроничните болки са две от основните причини за
дългосрочните отсъствия по болест, като тяхното влияние нараства със
застаряването на работната сила в Европа.
2. Най-добри практики за задържане на работа и реинтеграция на хората с хронични
болки са широко разпространени.
3. Интеграцията на хора с подобни хронични състояния на пазара на труда е от
икономическа и социална полза.
4. Комисията е приканена да използва специфичните за всяка държава препоръки на
европейския семестър, за да насърчи държавите членки да приложат реинтеграция,
разходоефективно задържане на работа и действия за рехабилитация.
5. Комисията (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, ГД „Трудова заетост,
социални въпроси и приобщаване“, ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД
„Икономически и финансови въпроси“) е приканена да сътрудничи за
консолидиране и последователно прилагане на законодателството на ЕС, което да
гарантира равен достъп до заетост на засегнатите от неврологични разстройства и
хронични болки.
6. Комисията е приканена, в тясно сътрудничество с държавите членки, да работят,
заедно с техните социални партньори, за изясняване на правата на пациентите,
подчертаване на действията по реинтеграция и успешното адаптиране на работното
място – например гъвкаво работно време – и за насърчаване на използването на
Европейския социален фонд за подобни действия.
7. Комисията и Съвета са приканени да насърчат държавите членки да признаят, че
точната ранна диагностика, подходящото лечение и управление са необходими, за
да се даде възможност на работниците/служителите, засегнати от тези хронични
състояния, да се ползват от справедливи възможности за заетост.
8. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията.

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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