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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu o vzdelávaní a zamestnávaní osôb s poruchami autistického spektra a 
podobnými problémami1 

1. osoby s vysokou funkčnou poruchou autistického spektra a s podobnými osobitosťami sa 
v EÚ stretávajú s mnohými problémami v súvislosti so svojim vzdelávaním a 
zamestnaním. Tieto ťažkosti pretrvávajú napriek dobrým možnostiam zamestnania v 
oblastiach IKT (informačné a komunikačné technológie) a STEM (veda, technológia, 
inžinierstvo a matematika), a to povolaniach vyžadujúcich si precíznosť, rozpoznávanie 
vzorov a vytrvalosť pri rutinných úlohách;

2. výmena najlepších postupov týkajúcich sa vzdelávania a zamestnávania prispieva k tomu, 
že pomery v rámci EÚ sa vyrovnávajú, pričom táto výmena zabezpečuje všetkým 
zúčastnených stranám návratnosť investícií;

3. vyzývame preto Komisiu a Radu, aby:

– podporovali možnosti vzdelávania a zamestnávania osôb s autizmom;

– podporovali výmenu najlepších postupov v rámci EÚ a výmenu dokumentácie 
týkajúcej sa sociálnej návratnosti investícií;

– aj naďalej podporovali výskum týkajúci sa ľudí s autizmom, najmä pokiaľ ide o ich 
zapojenie do vzdelávania a zamestnania;

4. ďalej vyzývame Komisiu, aby šírila informovanosť medzi zamestnávateľmi z verejného aj 
súkromného sektora o možnostiach finančnej podpory a výhodách zamestnania osôb s 
autizmom;

5. toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postupuje Rade a Komisii.

1 V súlade s článkom 123 ods. 4 a 5 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom nie je pre Európsky parlament záväzné.


