
PR\1212534LT.docx PE657.235v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2020/2086(INI)

24.9.2020

NUOMONĖS PROJEKTAS
dėl Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo 
ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimo atsižvelgiant į 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją
(2020/2086(INI))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja: Katrin Langensiepen



PE657.235v01-00 2/17 PR\1212534LT.docx

LT

PR_INI_ImplReport

TURINYS

Psl.

AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA................................................3

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS....................................10



PR\1212534LT.docx 3/17 PE657.235v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA

Gyvenime mums labai svarbu turėti darbą. Jis būtinas norint bendrauti su žmonėmis, gauti 
reikiamų finansinių išteklių, kad galėtume gyventi sveikai ir laimingai, realizuoti savo 
žmogiškąjį potencialą ir tapti visuomenės dalimi. Tačiau iš mūsų, neįgaliųjų, sistemingai 
atimama „teisė dirbti“1, nors ši teisė saugoma ir skatinama keliuose tarptautiniuose žmogaus 
teisių dokumentuose ir ES pagrindinių teisių chartijoje, ir mes esame išstumti iš darbo rinkos. 
Visoje Europos Sąjungoje darbdaviai dažnai mieliau moka baudą nei įdarbina mus. 

Oficialių statistinių duomenų apie negalią nėra daug ir jie dažniausiai neskirstomi pagal 
negalios tipą, rasę ir (arba) etninę kilmę, lytinę orientaciją ir t. t. Be to, beveik nesama 
duomenų apie neįgaliųjų užimtumo pobūdį, tačiau mes žinome, kad tik 50,6 proc. neįgaliųjų 
turi darbą (48,3 proc. moterų ir 53,3 proc. vyrų), palyginti su 74,8 proc. negalios neturinčių 
asmenų2. Naujausi statistiniai duomenys rodo, kad tik 20,7 proc. neįgalių moterų dirba visą 
darbo dieną, palyginti su 28,6 proc. neįgalių vyrų3. Vis dėlto šie skaičiai neatskleidžia, kiek 
žmonių dirba atviroje darbo rinkoje, ir neapima neįgalių asmenų, kurie gyvena globos 
įstaigose ir kur kas rečiau turi darbą arba kokiu nors būdu yra įtraukiami į bendruomenę. 
Daugiau informacijos rasite toliau.

Savaime suprantama, kad užimtumas nėra vienintelė sritis, kurioje plačiai paplitęs mūsų, 
neįgaliųjų, diskriminavimas. Tačiau tai neabejotinai yra sritis, kurioje, užtikrinus lygias teises 
ir galimybes, būtų galima įvykdyti radikalius pokyčius tiek neįgaliesiems, tiek visai 
visuomenei.

Mūsų visuomenės yra nevienalytės. Mes visi turime skirtingas tapatybes, gebėjimus, žinias ir 
įgūdžius, o Europos Sąjungoje, kuri didžiuojasi tuo, kad pirmauja kovoje už pagrindines 
teises, lygybė ir nediskriminavimas turėtų būti užtikrintas visiems, įskaitant neįgaliuosius, nes 
jie patys yra nevienalytė žmonių grupė su keliomis gretutinėmis tapatybėmis ir skirtingais 
gebėjimais.

Vis dėlto, nepaisant visų mūsų bendrai suderintų vertybių ir sutarčių, mūsų mažumos, 
įskaitant neįgaliuosius, ir toliau susiduria su plačiai paplitusiu ir sistemingu jų teisių 
nepaisymu, pradedant švietimu, teise kreiptis į teismą, teise į lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir 
baigiant teise gyventi nepriklausomai ir be smurto ir prievartos, teise į tinkamą gyvenimo lygį 
ir socialinę apsaugą ir t. t. Atėjo laikas suprasti, kad mes visi turime daugialypes ir (arba) 
viena su kita persipinančias tapatybes, kad žmogaus teisių užtikrinimas nėra paslauga, kurios 
turėtume prašyti iš kitų, bet būtinas minimumas, kurį galime vieni kitiems duoti. Esame 
įvairialypė visuomenė ir įvairovė yra vertybė ir stiprybė, padėsianti mums įveikti nuolat 
kintančius vietos lygmens ir pasaulinius iššūkius. Mes, neįgalieji, su savo talentais ir 
gebėjimais, esame vienas iš šios įvairovės šaltinių.

Vienas iš labiausiai paplitusių teisių pažeidimų, kurį mes, neįgalieji, patiriame yra tas, kad 
mums neleidžiama dalyvauti. Todėl, rengdama šį pranešimą, pranešėja paprašė neįgaliųjų ir 
jiems atstovaujančių organizacijų šių metų birželio ir liepos mėn. vykusiose diskusijose, taip 
pat rengiant patį dokumentą rugpjūčio ir rugsėjo mėn., išsakyti savo nuomonę. Be to, kadangi 

1 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 15 straipsnis.
2 ES Statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas tyrimas (SPGS), 2017 m.
3 2019 m. lyčių lygybės indeksas
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esame tvirtai įsitikinę, kad ne tik pranešimo rengimo procesas, bet ir galutinis jo rezultatas 
turėtų būti prieinamesnis neįgaliesiems, prie pranešimo pridėjome ir lengvai suprantamą 
dalį. Esame dėkingi Aurelie Baranger, Christianui Takowui, Helenai Portal, Fanny Lamon ir 
Soufianui El Amrani už lengvai suprantamos versijos parengimą.

Pranešėja norėtų padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo mūsų konsultacijose su 
suinteresuotaisiais subjektais: 

 Aurelie Baranger ir Christianui Takowui iš „Autism-Europe“, 
 Claudiai Rustige ir Klausui Meyriui zu Brickwedde iš „Bundesarbeitsgemeinschaft 

Inklusionsfirmen“, 
 Larsui Bosselmannui ir Antoine‘ui Fobe iš Europos aklųjų sąjungos, 
 Marine Uldry ir Haydnui Hammersley iš Europos neįgaliųjų forumo, 
 Natasai Kokic ir Frankui Sioenui iš Europos savarankiško gyvenimo tinklo, 
 Markui Wheatley ir Jorgei Crespo Garcia iš Europos kurčiųjų sąjungos, 
 Helenai Portal iš „Inclusion Europe“, 
 Renee Jopp ir Hildur Onnudottir iš Tarptautinės Spina Bifida ir Hydrocephalus 

federacijos ir
 Laurai Marchetti, Marie Fallon Kund ir Jonui Bull iš „Mental Health Europe“. 

Jiems pasidalijus žiniomis ir patirtimi apie aktualiausius neįgaliųjų rūpesčius ir problemas, 
taip pat teisių pažeidimus, su kuriais jie dažnai susiduria, ir nurodžius gerąją patirtį ir tvarią 
politiką bei pasiūlius pokyčius, kurių jie norėtų matyti ES politikos ir teisės aktų srityje, 
mums pavyko susidaryti aiškesnį vaizdą apie realią su užimtumu susijusią padėtį ir sudaryti 
išsamesnį poreikių sąrašą.

Pranešėja taip pat norėtų išreikšti padėką „Equinet“ atstovei dr. Jone Elizondo Urrestarazu, 
kuri suteikė mums neįkainojamų įžvalgų apie teisinius aspektus ir priemones, skirtas kovai su 
diskriminacija užimtumo srityje, su kuria susiduria neįgalieji ES valstybėse narėse, ir dviem 
išskirtiniams neįgaliųjų teisių srityje dirbantiems teisininkams iš akademinės bendruomenės: 
profesorei Deliai Ferri iš Airijos nacionalinio universiteto „Maynooth“ ir profesoriui Markui 
Priestley iš Lidso universiteto, kurie mielai sutiko pasidalinti savo žiniomis ir pasiūlymais dėl 
neįgaliųjų teisių apsaugos. Be to, pranešėja norėtų padėkoti Europos kovos su rasizmu tinklui 
(ENAR), Europos romų visuomeninių organizacijų tinklui (ERGO), Tarptautinės lesbiečių ir 
gėjų asociacijos Europos padaliniui (ILGA-Europe) ir Tarptautinio bendradarbiavimo 
dokumentų neturinčių migrantų klausimais platformai (PICUM) už atsiųstus rašytinius 
atsakymus, kuriuose pabrėžiamos sąveikinės diskriminacijos problemos. Galiausiai pranešėja 
dėkinga už galimybę pasikonsultuoti su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
ekspertais dėl duomenų apie lygybę naudojimo ir rinkimo.

Visi šie kolegos su mumis sutiko, kad darbas yra labai svarbus mūsų gyvenime. Kaip kai 
kurie iš jų teigė: „Be jokios abejonės, pasitenkinimą teikiantis darbas yra vienas iš stipriausių 
įtraukties apraiškų. Jis teikia naudą ne tik įdarbintam asmeniui, bet ir jo kolegoms, kurie mato 
realius įtraukties pavyzdžius!“4; „Išsilavinimas ir darbas yra labai svarbūs norint gyventi 
savarankiškai.“5; „Darbas ir užimtumas reiškia, kad žmogus yra visateisis visuomenės narys ir 
kolega, o ne pašalpos gavėjas. Žmones save apibūdina per darbą ir savo prasmingą indėlį į 

4 Lars Bosselmann, Europos aklųjų sąjunga
5 Senada Halilcevic, „Inclusion Europe“
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profesinį gyvenimą.“6; „Idealiame pasaulyje darbas ir užimtumas reikštų įgalėjimą, 
savarankiškumą ir visapusišką įtrauktį į visuomenę. Manau, kad būtent to ir reikia siekti.“7

Pranešėja tikisi, kad artimoje ateityje galėsime pamatyti įtraukių darbo vietų ir gyvenimo 
įtraukioje visuomenėje naudą ir kad kartu įgyvendinsime savo oficialų ES šūkį „Suvienijusi 
įvairovę“. Tačiau mūsų dar laukia ilgas kelias. Tikimės, kad jūs mums padėsite pasiekti šį 
tikslą.

 Lengvai suprantama versija

Tai yra Europos Parlamento pranešimas.
Europos Parlamentas yra vieta, kurioje priimami
svarbūs Europos Sąjungos sprendimai.

Europos Sąjunga yra 27 valstybių grupė.
Ji vadinama ES.
Šalys susivienijo, kad būtų
politiškai ir ekonomiškai stipresnės.

ES priima teisės aktus ir imasi veiksmų dėl dalykų,
kurie svarbūs tų šalių žmonėms.

Šis pranešimas yra apie neįgaliųjų
darbo padėtį.

Pernelyg daug neįgaliųjų Europos Sąjungoje
neturi darbo.
Dėl negalios su jais elgiamasi prasčiau
nei su kitais žmonėmis.
Tai vadinama diskriminacija.

Tai reiškia, kad jie negali priklausyti bendruomenei.
Tai reiškia, kad jie labiau skursta.
Tai reiškia, kad jie negali parodyti,
kokie yra protingi ir talentingi.

Pernelyg daug neįgaliųjų
dirba tik socialinėse įmonėse.
Socialinės įmonės – tai vietos, kuriose neįgalieji
dirba atskirti nuo kitų žmonių. 
Tai reiškia, kad jie neturi

6 Claudia Rustige, „Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V.“
7 Marine Uldry, European neįgaliųjų forumas

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/&psig=AOvVaw13hSEbF1MaQAaOmKhUysdm&ust=1597766570500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnlbrOousCFQAAAAAdAAAAABAE
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kolegų be negalios.
Tai reiškia, kad jie mažiau uždirba
ir turi mažiau teisių
nei negalios neturintys asmenys.

Neįgalios moterys susiduria su daugiau sunkumų.
Joms sunkiau susirasti darbą
nei neįgaliems vyrams.
Neįgalios moterys uždirba mažiau
nei neįgalūs vyrai. 

Neįgalios moterys dažnai tampa
seksualinio priekabiavimo ir prievartos aukomis.
Seksualinis priekabiavimas – tai situacija, kai
asmuo verčia kitą asmenį
kalbėti apie seksą arba prašo su seksu susijusių dalykų. 
Prievarta yra tada, kai kas nors su jumis blogai elgiasi. 

Neįgaliesiems gali būti sunku
susirasti ir išlaikyti darbą ir tada,
kai jie yra nebaltaodžiai arba
priklauso kitai kultūrai. 
Pavyzdžiui, romų tautybės asmuo su negalia
dažnai gyvena skurdžiau nei kiti neįgalieji. 

Kitos lytinės orientacijos neįgalieji
taip pat patiria daugiau diskriminacijos.
Jiems sunkiau susirasti darbą
ir su jais gali būti blogai elgiamasi darbe. 

Mes norime pakeisti šią padėtį.
Mes parengėme šį pranešimą,
siekdami padėti žmonėms su negalia.
Mes reikalaujame daug pokyčių Europoje. 

Štai pokyčiai, kurių norime: 

Norime neįgaliųjų kvotos Europos Sąjungoje. 
Kvota – tai minimalus skaičius neįgaliųjų,
dirbančių kokioje nors įmonėje. 
Tai reiškia, kad visos didelės įmonės
turės įdarbinti neįgaliuosius. 

Norime, kad įmonės suteiktų tinkamą būstą. 
Tai reiškia, kad įmonės turi keistis,
kad jose galėtų dirbti neįgalieji.

Norime, kad neįgaliesiems būtų padedama



PR\1212534LT.docx 7/17 PE657.235v01-00

LT

susirasti gerą darbą. 
Norime, kad neįgalieji gautų paramą,
kad galėtų gerai atlikti savo darbą. 
Norime, kad paramą teikiantys asmenys
liktų su neįgaliaisiais tol,
kol jiems reikia pagalbos.

Norime, kad dirbti pradėję neįgalieji
neprarastų savo neįgalumo pašalpos.
Neįgalumo pašalpa – tai pinigai, kuriuos neįgalus asmuo
gauna iš valstybės dėl negalios. 
Norime, kad neįgaliesiems už tą patį darbą
būtų mokama tiek pat,
kaip ir negalios neturintiems asmenims. 
Norime, kad neįgalieji,
darbe jaustųsi saugūs.

Norime visuomenės,
kurioje neįgalieji būtų naudingi.
Tokiu būdu mes pripažįstame,
kokie jie darbštūs ir talentingi.
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NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO PADĖTIS
SKAIČIAIS

Norėdama parodyti sunkius neįgaliųjų nelygybės ir diskriminacijos darbo rinkoje padarinius, 
pranešėja ketina atkreipti Jūsų dėmesį į naujausius turimus apklausų duomenis ir tyrimų 
rezultatus, kurie taip pat atskleidžia grupės narių nevienalytiškumą ir įvairovę. 

Neįgaliųjų nedarbo lygis (17,1 proc.) yra beveik du kartus didesnis už visų gyventojų 
nedarbo lygį (10,2 proc.)8 ir neįgaliųjų nedarbas trunka ilgiau nei negalios neturinčių asmenų, 
neatsižvelgiant į jų kvalifikaciją.

Nedarbo lygis yra didžiausias tarp neįgalių jaunuolių (16–24 m. amžiaus grupė) – 24,9 proc. 
iš jų yra bedarbiai, palyginti su 16,6 proc. visų gyventojų, o tai yra neatsiejamai susiję su 
švietimo galimybėmis9.

Neįgalios moterys, kurios sudaro 16 proc. visų moterų, ir 60 proc. visų neįgaliųjų Europos 
Sąjungoje ir toliau patiria daugialypę ir sąveikinę diskriminaciją visose gyvenimo srityse. Tik 
20,7 proc. neįgalių moterų dirbą visą darbo dieną, palyginti su 28,6 proc. neįgalių vyrų10. 
Neįgalių moterų ekonominio neaktyvumo lygis sudaro daugiau kaip du trečdalius visų 
darbingo amžiaus (16–64 metų) moterų.

Visoje Europoje yra daugiau kaip 30 mln. aklųjų ir silpnaregių; vidutinis jų nedarbo rodiklis 
yra 75 proc. (tarp moterų jis dar didesnis), o tai lemia jų socialinę atskirtį ir skurdą11.

ES yra maždaug milijonas kurčiųjų gestų kalbos vartotojų ir 51 mln. klausos sutrikimų 
turinčių asmenų, iš kurių daugelis taip pat yra gestų kalbos vartotojai12. Apie jų nedarbą 
nepakankamai pranešama ir jis nėra pakankamai ištirtas.

ES yra maždaug septyni milijonai protinę negalią turinčių asmenų, kurių užimtumo lygis 
yra labai žemas13.

Apskaičiuota, kad visoje Europoje dirba tik apie 10 proc. autizmo spektro sutrikimų 
turinčių asmenų – daugiausia ne visą darbo dieną ir prastai apmokamą žemos kvalifikacijos 
darbą arba specialiai jiems pritaikytose įstaigose.14

Europos Sąjungoje 29,5 proc. neįgalių moterų ir 27,5 proc. neįgalių vyrų15 gresia skurdas ir 
socialinė atskirtis, palyginti su 22,4 proc. visų gyventojų patiriama skurdo ir socialinės 
atskirties rizika. Neįgalūs asmenys dažniau patiria dirbančiųjų skurdą nei neįgalūs asmenys 
(11 proc. palyginti su 9,1 proc.)16 dėl papildomų išlaidų, susijusių su negalia, pvz., sveikatos 
priežiūros, logistinės ir žmogiškosios paramos, dėl to, kad jie uždirba mažiau nei jų kolegos, 
atliekantys lygiavertį vaidmenį, ir rečiau būna paaukštinti17, taip pat dėl to, kad įsidarbinę jie 

8 ES Statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas tyrimas (SPGS), 2017 m.
9 Europos akademinis su neįgaliaisiais dirbančių specialistų tinklas (ANED), 2019 m.
10 2019 m. lyčių lygybės indeksas
11 http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf 
12 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_LT.html 
13 Organizacija „Inclusion Europe“
14 https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf 
15 ES Statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas tyrimas (SPGS), 2018 m.
16 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf 
17 https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf

http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_LT.html#def_1_15
https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf
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praranda teises į neįgalumo išmokas. Didesnė skurdo rizika kyla tiems, kurie praneša apie 
sunkesnę negalią.

Neproporcingai daug neįgaliųjų yra benamiai18 ir kyla didesnė rizika, kad neįgalieji taps 
benamiais19.

Manoma, kad neįgalūs romai dėl bendro sąveikinės diskriminacijos poveikio susiduria su 
daugiau kliūčių, patiria didesnį nedarbą, didesnį skurdą ir turi mažiau galimybių mokytis ir 
naudotis paslaugomis nei jų negalios neturintys bendraamžiai.20

Neįgalūs LGBTI asmenys susiduria su papildomomis įsidarbinimo kliūtimis; 16 proc. iš jų 
pranešė, kad juos atsisakyta įdarbinti arba paaukštinti dėl jų tapatybės, palyginti su 10 proc. 
LGBTI darbuotojų apskritai; vienas iš keturių neįgalių LGBTI asmenų sulaukė menkinančių 
pastabų, patyčių bei prievartos ir jo lytinė tapatybė buvo atskleista be jo sutikimo.21

Neseniai ES mastu atlikta neįgaliųjų apklausa rodo, kad 96 proc. jų mano, jog galimybės 
patekti į atvirą darbo rinką yra nepakankamos arba jas reikia gerinti, tik 10 proc. iš jų 
mano, kad galiojantys teisės aktai yra tinkami siekiant apsaugoti neįgaliuosius nuo 
diskriminacijos atviroje darbo rinkoje, o 18 proc. iš jų nežinojo, kad jų šalyje galioja teisės 
aktai, kuriais jie būtų apsaugoti nuo diskriminacijos.22 

18 https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf 
19 https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-
practice%E2%80%8B 
20 https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities 
21 https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf 
22 Apklausą atliko Europos savarankiško gyvenimo tinklas (ENIL).

https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B
https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities
https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimo atsižvelgiant į Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją
(2020/2086(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis), į Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) ir į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (JT NTK) ir į tai, kad 
2011 m. sausio 21 d. ji įsigaliojo ES vadovaujantis 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos 
sprendimu 2010/48/EB dėl JT neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos 
bendrijos vardu,

– atsižvelgdamas į JT neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto bendrąsias pastabas dėl JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo, ypač į 2014 m. gegužės 22 d. Bendrąsias 
pastabas Nr. 2 (2014) dėl prieinamumo, 2016 m. rugpjūčio 26 d. Bendrąsias pastabas 
Nr. 3 (2016) dėl neįgalių moterų ir mergaičių, 2017 m. spalio 27 d. Bendrąsias pastabas 
Nr. 5 (2017) dėl savarankiško gyvenimo ir integracijos į bendruomenę ir 2018 m. 
balandžio 26 d. Bendrąsias pastabas Nr. 6 (2018) dėl lygybės ir nediskriminavimo,

– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 2 d. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto 
baigiamąsias pastabas dėl pradinės Europos Sąjungos ataskaitos,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

– atsižvelgdamas į JT Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir darnaus vystymosi 
tikslus (DVT),

– atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl visų rūšių moterų diskriminacijos panaikinimo,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto 
šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija),

– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramstį,

– atsižvelgdamas į strategijos „Europa 2020“ tikslą kovoti su skurdu ir socialine 
atskirtimi,

– atsižvelgdamas į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią 
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (toliau – 
Lygybės užimtumo srityje direktyva),

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią 
vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
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priklausomybės,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas 
vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, principas (COM(2008)0426) ir 2009 m. balandžio 2 d. 
Parlamento poziciją dėl šio pasiūlymo1,

– atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų 
prieinamumo,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų,

– atsižvelgdamas į reglamentus, kuriais nustatomos taisyklės dėl ES finansavimo 
programų pagal daugiametę finansinę programą, ypač iš Europos socialinio fondo 
(ESF), Jaunimo užimtumo iniciatyvos (JUI), Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), programos „Erasmus“ ir Teisingos 
pertvarkos fondo, pagal kuriuos teikiama ES finansinė parama neįgaliųjų padėčiai 
gerinti,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikatą „2010–2020 m. 
Europos strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“ 
(COM(2010)0636) (Strategija dėl negalios),

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 2 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2010–
2020 m. Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo pažangos 
ataskaita“(SWD(2017)0029),

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 22 d. Komisijos rekomendaciją dėl lygybės įstaigoms 
taikomų standartų2,

– atsižvelgdamas į 2013 m. Komisijos bandomąjį projektą dėl ES neįgaliojo kortelės,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. liepos 8 d. dėl rezoliuciją intelekto sutrikimų turinčių 
asmenų ir jų šeimų teisių per COVID-19 krizę3,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. birželio 18 d. rezoliuciją dėl Europos strategijos dėl 
negalios po 2020 m.4,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 11 d. rezoliuciją dėl neįgalių moterų padėties5,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją dėl Europos strategijos dėl 
negalios įgyvendinimo6, 

1 OL C 137E, 2010 5 27, p. 68.
2 OL L 167, 2018 7 4, p. 28.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0183.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0156.
5 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0484.
6 OL C 356, 2018 10 4, p. 110.
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– atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyvendinimo, ypač atsižvelgiant į NTK komiteto baigiamąsias 
pastabas7, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių komiteto patvirtinto klausimų sąrašo, susijusio su pirmine Europos Sąjungos 
ataskaita8,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl žmonių su negalia judumo ir 
įtraukties ir į 2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios9,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. gegužės 6 d. rezoliuciją dėl išstumtų iš darbo rinkos 
asmenų aktyvios įtraukties10,

– atsižvelgdamas į savo 1988 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl gestų kalbų kurtiesiems11, 
1998 m. lapkričio 18 d. rezoliuciją dėl gestų kalbų12ir į 2016 m. lapkričio 23 d. 
rezoliuciją dėl gestų kalbų ir profesionalių gestų kalbų vertėjų13,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų 
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais14,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties 
Europos Sąjungoje 2017 m.15,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. rugsėjo 15 d. rezoliuciją dėl 2000 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus taikymo16,

– atsižvelgdamas į atitinkamus A teminio skyriaus tyrimus, ypač į 2017 m. tyrimą 
„Neįgaliųjų moterų diskriminacija ir galimybės įsidarbinti“ ir į 2015 m. tyrimą 
„Neįgaliesiems tinkamų sąlygų sudarymas ir neįgaliųjų socialinės įmonės: investicijų 
sąnaudos ir grąža“,

– atsižvelgdamas į atitinkamus Europos Parlamento tyrimų tarnybos tyrimus, ypač į 2016 
m. Europos įgyvendinimo vertinimus „JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas 
ES“ ir „ES viešojo administravimo institucijų įsipareigojimai pagal JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją“,

– atsižvelgdamas į augančią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su 

7 OL C 101, 2018 3 16, p. 138.
8 OL C 353, 2016 9 27, p. 41.
9 OL C 131E, 2013 5 8, p. 9.
10 OL C 212E, 2010 8 5, p. 23.
11 OL C 187, 1988 7 18, p. 236.
12 OL C 379, 1998 12 7, p. 66.
13 OL C 224, 2018 6 27, p. 68.
14 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.
15 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0032.
16 OL C 204, 2018 6 13, p. 179.
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Direktyvos 2000/78/EB aiškinimu,

– atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno 2018 ir 2019 m. metinį pranešimą,

– atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno strateginius tyrimus dėl to, kaip Komisija 
užtikrina neįgaliesiems galimybę naudotis jos interneto svetainėmis (OI/6/2017/EA), dėl 
to, kokią tvarką Europos Komisija taiko neįgaliesiems pagal ES darbuotojų bendrąją 
sveikatos draudimo sistemą, ir Sprendimą atlikus bendrą tyrimą bylose 1337/2017/EA ir 
1338/2017/EA dėl silpnaregių kandidatų galimybės dalyvauti ES valstybės tarnautojų 
atrankos procedūrose, kurias organizuoja Europos personalo atrankos tarnyba,

– atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno savo iniciatyva atliktą tyrimą dėl pagarbos 
pagrindinėms teisėms įgyvendinant ES sanglaudos politiką (OI/8/2014/AN),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę „2020–
2030 m. ES darbotvarkės dėl neįgaliųjų teisių kūrimas“,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros temines ataskaitas, 
įskaitant informacinius biuletenius apie koronaviruso pandemiją,

– atsižvelgdamas į Lygybės duomenų praktikos rinkinį ir Lygybės duomenų rinkimo ir 
naudojimo gerinimo gaires (Lygybės duomenų gairės), kurias parengė ES 
nediskriminavimo, lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupės Lygybės duomenų pogrupis,

– atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto Lyčių lygybės indeksą,

– atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

– atsižvelgdamas į neįgaliesiems atstovaujančių organizacijų, ypač „Autism Europe“, 
„Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen“, Europos aklųjų sąjungos, Europos 
neįgaliųjų forumo, Europos savarankiško gyvenimo tinklo, Europos kurčiųjų sąjungos „ 
Inclusion Europe“, Tarptautinės Spina Bifida ir Hydrocephalus federacijos ir „Mental 
Health Europe“, taip pat į Europos nacionalinių lygybės įstaigų tinklo ir mokslininkų, 
dirbančių neįgaliųjų teisių srityje, ataskaitas ir rekomendacijas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį ir į 2002 m. gruodžio 12 d. 
Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti pranešimus savo iniciatyva suteikimo 
tvarkos 1 straipsnio 1 dalies e punktą ir 3 priedą,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto ir Peticijų komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi neįgaliems asmenims nesuteikiama teisė dirbti lygiai su kitais asmenimis;

B. kadangi neįgalieji susiduria su diskriminacija dėl jų negalios ir lyties, rasės, etninės 
kilmės, amžiaus, religijos ar tikėjimo, seksualinės orientacijos, migracijos statuso ar 
socialinės ir ekonominės padėties susikirtimo;

C. kadangi JT neįgaliųjų teisių konvencija yra privaloma ES, jos institucijoms ir 
valstybėms narėms, kurios yra tiesiogiai įpareigotos ją visapusiškai įgyvendinti;
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D. kadangi JT neįgaliųjų teisių konvencijoje atmetamas medicininis negalios modelis ir 
pritariama žmogaus teisėmis pagrįstam negalios modeliui; kadangi Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijoje reikalaujama, kad neįgaliesiems būtų užtikrinta įtrauki 
lygybė;

E. kadangi tinkamų sąlygų sudarymas yra orientuotas į konkrečius asmens poreikius, o 
pozityvūs veiksmai taikomi visai asmenų, kurie gali būti diskriminuojami, grupei; 
kadangi abi šios priemonės yra būtinos siekiant užtikrinti, kad neįgalieji galėtų vienodai 
naudotis savo teise dirbti; kadangi trūksta aiškių ES gairių dėl palankių sąlygų 
sudarymo;

F. kadangi Užimtumo lygybės direktyva (toliau – direktyva) tik iš dalies yra suderinta su 
JT neįgaliųjų teisių konvencija, nes ji neapima žmogaus teisėmis pagrįsto negalios 
modelio, ji nėra skirta spręsti tarpsektorinę diskriminaciją, ja nereikalaujama, kad 
valstybės narės patvirtintų pozityvius veiksmus, netaikoma visoms gyvenimo sritims, ja 
nesprendžiamas judėjimo laisvės klausimas, nereikalaujama taikyti nepriklausomus 
stebėsenos mechanizmus, nenumatomas sistemingas neįgaliųjų dalyvavimas vykdant 
direktyvos stebėseną ir nėra numatyta prievolė rinkti išskaidytus duomenis;

G. kadangi direktyvoje teisiškai nereikalaujama, kad valstybės narės paskirtų lygybės 
įstaigą, atsakingą už diskriminacijos dėl negalios sritį; 

H. kadangi trūksta išskaidytų oficialių statistinių duomenų apie negalią; 

I. kadangi tik 50,6 proc. neįgaliųjų turi darbą, palyginti su 74,8 proc. negalios neturinčių 
asmenų17, kadangi neįgalieji, gyvenantys specialiose įstaigose arba laikomi negalinčiais 
dirbti, neįtraukiami į šią statistiką18; kadangi šie skaičiai neatskleidžia darbo pobūdžio, 
kokybės ir sąlygų; kadangi neįgalieji yra nevienalytė grupė ir dažnai patiria 
tarpsektorinę diskriminaciją, kurios kaupiamasis poveikis daro apčiuopiamą įtaką 
užimtumui;

J. kadangi kai kuriose valstybėse narėse neįgalieji daugiausiai dirba neįgaliųjų socialinėse 
įmonėse, izoliuotoje aplinkoje, dažnai neturi darbuotojo statuso, darbuotojo teisių, taip 
pat garantuoto darbo užmokesčio, o tai yra JT neįgaliųjų teisių konvencijos pažeidimas;

K. kadangi ES 28,7 proc. neįgalių moterų ir 27,5 proc. neįgalių vyrų19 gresia skurdas ir 
socialinė atskirtis; kadangi neįgalūs asmenys dažniau patiria dirbančiųjų skurdą nei 
asmenys, neturintys negalios, (11 proc. palyginti su 9,1 proc.) dėl papildomų išlaidų, 
susijusių su negalia, taip pat dėl to, kad įsidarbinę jie praranda teises į neįgalumo 
išmokas ir dėl to, kad jie uždirba mažiau nei jų kolegos, atliekantys lygiavertį vaidmenį, 
ir rečiau būna paaukštinti;

L. kadangi priekabiavimas darbo vietoje trukdo įsidarbinti, ypač neįgalioms moterims;

M. kadangi su užimtumu susijusi neįgaliųjų diskriminacija yra tarpusavyje susijusi su 
įtraukaus švietimo ir profesinio mokymo trūkumu, diskriminacija būsto, sveikatos ir 
prieinamumo srityse; 

17 2017 m. pajamų ir gyvenimo sąlygų statistika (ES SPGS).
18 Ten pat.
19 2018 m. pajamų ir gyvenimo sąlygų statistika (ES SPGS)



PR\1212534LT.docx 15/17 PE657.235v01-00

LT

N. kadangi darbo vietų, transporto ir paramos paslaugų prieinamumas yra labai svarbus, 
kad neįgalieji galėtų naudotis savo teise į darbą;

O. kadangi nevienodos negalios apibrėžtys, skirtingi negalios vertinimai ir klasifikavimo 
metodai, taikomi įvairiose valstybėse narėse, ir tai, kad nėra abipusio negalios statuso 
pripažinimo, sudaro kliūtis neįgaliųjų judėjimo laisvei ES;

1. ragina ES institucijas ir valstybes nares dar kartą patvirtinti savo įsipareigojimą 
įgyvendinti įtraukią neįgaliųjų lygybę, visapusiškai įgyvendinti JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją ir dėti daugiau pastangų siekiant neįgaliesiems ir visiems kitiems sukurti 
įtraukią, prieinamą ir nediskriminacinę ES darbo rinką;

Už įtraukias ir prieinamas darbo vietas

2. ragina Komisiją ir valstybes nares priimti universalumo standartus ir gaires dėl 
aplinkos, programų, paslaugų ir produktų prieinamumo;

3. ragina valstybes nares užtikrinti tinkamų sąlygų neįgaliesiems darbo vietoje sudarymą ir 
darbdaviams ir neįgaliesiems rengti atitinkamus mokymus prieinamais būdais; ragina 
Komisiją parengti aiškias ES gaires dėl palankių sąlygų sudarymo, kuriose būtų 
išsamiai nurodyta, kokie modeliai galėtų būti taikomi atsižvelgiant į asmens poreikius, 
kad direktyvos 5 straipsnio nuostatas būtų galima veiksmingai perkelti į nacionalinę 
teisę; ragina Komisiją, jei tinkama, pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras;

4. ragina valstybes nares taikyti privalomas darbo vietų įvairovės kvotas ir taikyti 
sankcijas už jų nesilaikymą, įskaitant baudas, kurių lėšos turi būti investuojamos į 
neįgaliesiems skirtas įtraukias švietimo ir užimtumo programas; ragina valstybes nares 
taip pat įgyvendinti privalomus metinius įvairovės planus, kuriuose būtų nurodyti tikslai 
ir atliekamas periodinis vertinimas, ir remti darbdavius neįgaliesiems įdarbinti, pvz., 
sudarant neprivalomą neįgalių kandidatų sąrašą, iš kurio būtų galima išsirinkti 
darbuotojus; ragina valstybes nares rengti mokymus taikytinų taisyklių klausimais;

5. ragina ES institucijas rodyti pavyzdį nustatant įvairovės kvotas, rengiant vidaus gaires 
dėl palankių sąlygų sudarymo, užtikrinant visišką prieinamumą įdarbinimo procese ir 
darbo vietoje, taip pat įdarbinant neįgaliuosius visais lygmenimis; ragina valstybes nares 
taikyti tą patį požiūrį jų viešojo administravimo srityje;

6. ragina valstybes nares patvirtinti tvarią įtraukaus užimtumo politiką, naudoti fiskalines 
paskatas ir kitas finansinės paramos priemones neįgaliuosius įdarbinančioms įmonėms, 
remti įtraukias įmones vykdant viešuosius pirkimus ir remti įmones, siūlančias tikslines 
pozityvias priemones, skirtas spręsti nepalankias tarpsektorines sąlygas; 

7. ragina Komisiją ir valstybes nares skubiai įgyvendinti priemones, skirtas įvertinti 
pagrindinėms darbo ateityje tendencijom negalios požiūriu dalyvaujant neįgaliesiems, ir 
nustatyti bei pradėti įgyvendinti atitinkamas įtraukias iniciatyvas, skirtas neįgaliųjų 
mokymuisi visą gyvenimą ir įgūdžių ugdymui nuo pat mažens;

8. ragina valstybes nares didinti valstybinių užimtumo tarnybų pajėgumus siekiant sukurti 
įtraukių įmonių tinklą, parengti neprivalomą darbo ieškančių neįgaliųjų sąrašą ir 
samdyti darbo konsultantus, kurie neįgaliesiems teiktų individualizuotą poreikių 
vertinimą ir paramą, taip pat darbo atlikimo asistentus, kurie neįgaliesiems padėtų dirbti 
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atviroje darbo rinkoje;

9. ragina valstybes nares remti universitetų studentams skirtus mokymus, susijusius 
universalumu, palankių sąlygų sudarymu ir įvairove darbo vietose, dalyvaujant 
neįgaliesiems, ir sudaryti palankesnes sąlygas rengti darbo konsultantus, darbo atlikimo 
asistentus ir patarėjus įvairovės klausimais, daugiausia dėmesio skiriant įvairias 
negalias, turinčių asmenų, ypatumams;

10. ragina valstybes nares įvertinti esamų neįgaliųjų socialinių įmonių veiksmingumą 
ugdant neįgalių asmenų gebėjimus įsidarbinti atviroje darbo rinkoje, užtikrinti, kad šios 
įmonės būtų privalomos teisinės sistemos, susijusios su socialine apsauga, minimaliu 
darbo užmokesčiu ir nediskriminavimu, ir palaipsniui atsisakyti tokių įmonių; ragina 
Komisiją stebėti šį procesą;

Siekiant nediskriminavimo darbo vietoje

11. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares prieinamais formatais ir gestų kalba 
pradėti rengti informuotumo apie neįgaliųjų indėlį didinimo kampanijas , siekiant 
panaikinti esamą neįgaliųjų stigmatizaciją ir išankstinį prieš juos nusistatymą, taip pat 
kovoti su priekabiavimu ir išnaudojimu; 

12. ragina valstybes nares imtis aktyvių priemonių, kad būtų užtikrintas visų asmenų 
nediskriminavimas, visais darbo etapais sudaryti palankias sąlygas ir užtikrinti, kad 
neįgalieji vienodomis sąlygomis galėtų naudotis darbo ir profesinių sąjungų teisėmis ir 
būtų apsaugoti nuo smurto ir priekabiavimo, įskaitant seksualinį priekabiavimą; ragina 
ES institucijas imtis tokių pačių priemonių;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares spręsti esamą darbo užmokesčio skirtumų dėl lyčių, 
negalios ir tautybės problemą, taip kovojant su diskriminacija darbo užmokesčio srityje 
ir darbuotojų, patiriančių tarpsektorinę diskriminaciją, skurdo darbe rizika;

14. ragina valstybes nares neįgaliesiems nepanaikinti teisės į neįgalumo išmokas, 
padengiant su negalia susijusias papildomas išlaidas, kylančias dėl jų dalyvavimo darbo 
rinkoje, arba kai viršijama tam tikra pajamų riba;

15. ragina Komisiją pasiūlyti privalomus teisės aktus dėl lygybės įstaigoms taikomų 
standartų, taip suteikiant joms didesnius įgaliojimus užtikrinti vienodą požiūrį į 
neįgaliuosius;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares suderinti negalios apibrėžtį ir užtikrinti abipusį 
neįgalumo statuso pripažinimą visose valstybėse narėse, siekiant užtikrinti laisvą 
neįgaliųjų judėjimą ir ES piliečių teisių naudojimą;

17. ragina Komisiją išplėsti ES neįgaliojo kortelės naudojimą visose valstybėse narėse ir 
išplėsti jos taikymo sritį, kad kortelę būtų galima naudoti asmens neįgalumo statusui 
pripažinti ir visoje ES naudotis paslaugomis;

Papildomi tiksliniai veiksmai ir neįgaliųjų teisių integravimas

18. ragina Komisiją ES strategijoje dėl negalios po 2020 m. ypatingą dėmesį skirti 
užimtumui, įtraukti visas JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, nustatyti 
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privalomus tikslus, susijusius su įvairove darbo vietoje, spręsti tarpsektorinės 
diskriminacijos problemą ir stebėti strategijos veiksmingumą dalyvaujant neįgaliesiems; 
ragina Komisiją pasiūlyti priemonių, kuriomis būtų sprendžiamos su COVID-19 
susijusios problemos ir neįgaliųjų teisių pažeidimai;

19. ragina ES mastu rinkti su negalia susijusius duomenis laikantis žmogaus teisėmis 
grindžiamo požiūrio, suskirstytus pagal lytį, amžių, negalios tipą, rasę ir (arba) etninę 
kilmę, seksualinę orientaciją ir kt., įskaitant neįgaliuosius, kurie iki šiol nebuvo įtraukti į 
statistinius duomenis;

20. ragina visas ES institucijas ir valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti su neįgaliaisiais 
ir joms atstovaujančiomis organizacijomis ir užtikrinti jiems prieinamą ir prasmingą 
dalyvavimą visuose atitinkamų teisės aktų ir programų, įskaitant bendro pobūdžio, 
etapuose;

21. ragina Komisiją ir valstybes nares į visus su užimtumu susijusius pasiūlymus įtraukti 
neįgaliųjų teises;

22. ragina Komisiją, visų pirma Lygybės darbo grupę, ir valstybes nares sistemingai įtraukti 
neįgaliųjų teises, ypatingą dėmesį skiriant tiems, kurie patiria tarpsektorinę 
diskriminaciją; 

23. ragina Tarybą priimti siūlomą horizontaliąją kovos su diskriminacija direktyvą, taip 
išplečiant neįgaliųjų apsaugą ne tik užimtumo srityje; 

24. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES fondai laikytųsi ES ir tarptautinių žmogaus teisių 
standartų ir neremtų jokių priemonių ir programų, kuriomis prisidedama prie 
segregacijos, ir užtikrinti, kad ES finansuojami veiksmai pasiektų neįgaliuosius ir 
užtikrintų aktyvų jų dalyvavimą;

°

° °

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.


