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Rašytinis pareiškimas dėl nuo neurologinių sutrikimų ir lėtinių skausmų kenčiančių
žmonių galimybių įsidarbinti, pateiktas pagal Europos Parlamento darbo tvarkos
taisyklių 136 straipsnį1

1. smegenų veiklos sutrikimai ir lėtiniai skausmai – tai dvi pagrindinės ilgalaikių laikinojo
nedarbingumo atostogų ėmimo priežastys, kurių poveikis senstant Europos darbo jėgai vis
didėja.
2. Geriausios praktikos pavyzdžiai darbo vietos išsaugojimo ir lėtinėmis ligomis sergančių
žmonių reintegracijos srityje plačiai paplitę.
3. Tokiomis lėtinėmis ligomis sergančių žmonių reintegracija į užimtumą turi ekonominės ir
socialinės naudos.
4. Komisija raginama panaudoti ES semestro konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas tam,
kad valstybės narės būtų skatinamos įgyvendinti ekonomiškai efektyvius darbo vietos
išsaugojimo, reintegracijos ir reabilitacijos veiksmus.
5. Komisijos tarnybos (Sveikatos ir maisto saugos GD (SANTE), Užimtumo, socialinių
reikalų ir įtraukties GD (EMPL), Regioninės ir miestų politikos GD (REGIO) ir
Ekonomikos ir finansų reikalų GD (ECFIN)) raginamos bendradarbiauti siekiant
konsoliduoti ir nuosekliai įgyvendinti ES teisės aktus, kuriais nuo neurologinių sutrikimų
ir lėtinių skausmų kenčiantiems žmonėms bus užtikrinamos vienodos įsidarbinimo
galimybės.
6. Komisija raginama glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis dirbti kartu su
socialiniais partneriais siekiant patikslinti pacientų teises, pabrėžti sėkmingus darbovietės
pritaikymo ir reintegracijos veiksmus, pvz., lankstų darbo grafiką, ir skatinti panaudoti
tokiems veiksmams Europos socialinį fondą.
7. Komisija ir Taryba raginamos paskatinti valstybes nares pripažinti, kad tiksli ankstyvoji
diagnostika ir atitinkamas gydymas bei valdymas būtini tam, kad nuo šių lėtinių ligų
kenčiantys darbuotojai turėtų lygiavertes užimtumo galimybes.
8. Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma
visų Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas
adresatams neįpareigojant Parlamento.
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