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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu o prístupe k pracovným príležitostiam pre ľudí s neurologickými 
ochoreniami a chronickými bolesťami1

1. Ochorenia mozgu a chronická bolesť sú dvomi hlavnými príčinami dlhodobej pracovnej 
neschopnosti a stávajú sa čoraz závažnejšími, keďže európska pracovná sila starne.

2. Osvedčené postupy pre zotrvanie v zamestnaní a opätovné začlenenie ľudí s chronickými 
ochoreniami sú veľmi rozšírené.

3. Integrácia ľudí s takýmito chronickými ochoreniami do zamestnania má sociálno-
ekonomický prínos.

4. Komisia je vyzvaná používať odporúčania pre jednotlivé európske krajiny v rámci 
európskeho semestra, aby povzbudila členské štáty k implementácii nákladovo 
efektívnych činností súvisiacich so zotrvaním v zamestnaní, opätovným začleňovaním a 
rehabilitáciou.

5. Komisia (DG SANTE, DG EMPL, DG REGIO and DG ECFIN) je vyzvaná 
spolupracovať na konsolidácii a neustálej implementácii legislatívy EÚ, ktorá zaručí 
rovnaký prístup k pracovným príležitostiam pre ľudí s neurologickými ochoreniami a 
chronickými bolesťami.

6. Komisia je vyzvaná úzko spolupracovať s členskými štátmi a ich sociálnymi partnermi, 
aby ozrejmili práva pacientov, zdôraznili úspešné úpravy pracoviska a činnosti na 
opätovné začlenenie, ako napríklad flexibilný pracovný čas, a aby na tieto účely 
presadzovali využívanie Európskeho sociálneho fondu.

7. Komisia a Rada sú vyzvané povzbudiť členské štáty, aby uznali, že presná včasná 
diagnóza a vhodná liečba a postup sú potrebné na zabezpečenie spravodlivých pracovných 
príležitostí pre pacientov s chronickými problémami.

8. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, sa uverejní v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.


