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UZASADNIENIE – STRESZCZENIE FAKTÓW I USTALENIA

Praca pełni kluczową rolę w naszym życiu. Praca odgrywa zasadniczą rolę przy angażowaniu 
się w interakcje międzyludzkie, jest niezbędna do pozyskiwania środków finansowych 
niezbędnych do prowadzenia szczęśliwego i zdrowego życia, do wykorzystania naszego 
ludzkiego potencjału, do stania się częścią naszego społeczeństwa. Niemniej jednak my, 
osoby niepełnosprawne, jesteśmy systematycznie pozbawiani naszego „prawa do 
podejmowania pracy”1, które jest chronione i wspierane przez kilka międzynarodowych 
dokumentów dotyczących praw człowieka oraz przez Kartę praw podstawowych UE, 
a jednak my jesteśmy wykluczeni z rynku pracy. W całej Unii Europejskiej pracodawcy wolą 
zapłacić grzywnę niż nas zatrudnić. 

Oficjalne statystyki dotyczące niepełnosprawności są skąpe i w większości przypadków nie są 
podzielone według rodzaju niepełnosprawności, rasy/pochodzenia etnicznego, orientacji 
seksualnej itp. i nie ma prawie żadnych danych na temat rodzaju zatrudnienia, do którego 
mają dostęp osoby z niepełnosprawnością, wiadomo jednak tyle, że: tylko 50,6 % osób z 
niepełnosprawnością jest zatrudnionych (48,3 % kobiet i 53,3 % mężczyzn), w porównaniu 
z 74,8 % dla osób bez niepełnosprawności2. Najnowsze dostępne statystyki pokazują, że tylko 
20,7 % kobiet z niepełnosprawnością jest zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 
w porównaniu z 28,6 % niepełnosprawnych mężczyzn3. Niemniej jednak dane te nie 
pokazują, ile osób jest zatrudnionych na otwartym rynku pracy i wykluczają osoby 
niepełnosprawne mieszkające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które mają 
znacznie mniejsze szanse na znalezienie pracy lub włączenie do społeczności lokalnej 
w jakikolwiek możliwy sposób. Więcej danych można znaleźć poniżej.

Nie ulega wątpliwości, że zatrudnienie nie jest jedynym obszarem, w którym 
dyskryminowanie nas, osób niepełnosprawnych, jest powszechne. Ale jest to zdecydowanie 
obszar, który - poprzez zapewnienie równych praw i szans - mógłby przynieść zmiany 
prowadzące do transformacji zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla całego 
społeczeństwa.

Nasze społeczeństwa nie są jednorodne. Wszyscy mamy różne tożsamości, zdolności, wiedzę 
i umiejętności, a w Unii Europejskiej, która szczyci się tym, że przoduje w walce o prawa 
podstawowe, należy zapewnić równość i brak dyskryminacji wszystkim, w tym osobom 
niepełnosprawnym, które same stanowią heterogeniczną grupę osób o wielu 
współistniejących tożsamościach i różnych zdolnościach.

Niemniej jednak, pomimo wszystkich wspólnie uzgodnionych wartości i traktatów, nasze 
mniejszości, w tym osoby niepełnosprawne, nadal doświadczają powszechnego 
i systematycznego pozbawiania ich praw, począwszy od edukacji, dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, dostępu do praw w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, po 
prawo do samodzielnego życia i życia wolnego od przemocy i nadużyć, do odpowiedniego 
standardu życia i ochrony socjalnej itp. Najwyższy czas, byśmy wszyscy zrozumieli, że 
wszyscy mamy wiele krzyżujących się tożsamości, że zapewnienie praw człowieka nie jest 
przysługą, o którą powinniśmy prosić innych, ale jest absolutnym minimum, które musimy 

1 Artykuł 15 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
2 Dane EU-SILC z 2017 r.
3 Wskaźnik równouprawnienia płci – 2019.
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sobie nawzajem dać. Jesteśmy zróżnicowanym społeczeństwem, a różnorodność jest 
wartością i siłą, która pomoże nam stawić czoła stojącym przed nami i ciągle zmieniającym 
się wyzwaniom lokalnym i globalnym. My, osoby niepełnosprawne, ze wszystkimi naszymi 
talentami i umiejętnościami, jesteśmy jednym ze źródeł tej różnorodności.

Jednym z najbardziej powszechnych naruszeń praw, których my, osoby niepełnosprawne, 
doświadczamy, jest odmowa prawa do uczestnictwa. Dlatego też w celu przygotowania tego 
sprawozdania sprawozdawczyni poprosiła osoby niepełnosprawne i reprezentujące je 
organizacje o pomoc podczas szeregu dyskusji w czerwcu i lipcu bieżącego roku, a także 
podczas samego procesu redagowania projektu w sierpniu i wrześniu. Ponadto, ponieważ 
jesteśmy głęboko przekonani, że nie tylko faza przygotowawcza naszego sprawozdania, ale 
również końcowy rezultat powinien być bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych, 
dodaliśmy do naszego sprawozdania również łatwą do czytania wersję. Jesteśmy wdzięczni 
Aurelie Baranger, Christianowi Takowowi, Helen Portal, Fanny Lamon oraz Soufiane El 
Amrani za przygotowanie wersji łatwej do czytania.

Wasza sprawozdawczyni pragnie niniejszym wyrazić wdzięczność kolegom, którzy 
uczestniczyli w naszych konsultacjach z zainteresowanymi podmiotami, a są to mianowicie: 

 Aurelie Baranger i Christian Takow z Autism-Europe, 
 Claudia Rustige i Klaus Meyer zu Brickwedde z Bundesarbeitsgemeinschaft 

Inklusionsfirmen, 
 Lars Bosselmann i Antoine Fobe z European Blind Union, 
 Marine Uldry i Haydn Hammersley z European Disability Forum, 
 Natasa Kokic i Frank Sioen z European Network on Independent Living, 
 Mark Wheatley i Jorge Crespo Garcia z European Union of the Deaf, 
 Helen Portal z Inclusion Europe, 
 Renee Jopp i Hildur Onnudottir z International Federation for Spina Bifida and 

Hydrocephalus, oraz
 Laura Marchetti, Marie Fallon Kund i Jonas Bull z Mental Health Europe. 

Dzięki temu, że dzielą się oni wiedzą i doświadczeniem w zakresie najbardziej palących 
problemów i wyzwań stojących przed osobami niepełnosprawnymi oraz informacjami o 
naruszaniu praw, z którym często się spotykają, wskazując dobre praktyki i zrównoważoną 
politykę oraz sugerując zmiany, które chcieliby widzieć wdrożone w odniesieniu do polityki 
i prawodawstwa UE, udało nam się uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji w zakresie zatrudnienia 
w praktyce i sporządzić bardziej wyczerpującą listę żądań.

Wasza sprawozdawczyni chciałaby również przekazać podziękowania i wyrazy uznania dla 
dr. Jone Elizondo Urrestarazu, przedstawicielki Equinet, która przedstawiła nam swoje 
bezcenne spostrzeżenia na temat aspektów prawnych i narzędzi walki z dyskryminacją 
związaną z zatrudnieniem, z jaką spotykają się osoby niepełnosprawne w państwach 
członkowskich UE, oraz dwóm wybitnym prawnikom ds. niepełnosprawności ze środowiska 
akademickiego, profesor Delii Ferri z National University of Ireland Maynooth i profesorowi 
Markowi Priestleyowi z University of Leeds, którzy uprzejmie dzielili się z nami swoją 
wiedzą i propozycjami dotyczącymi ochrony praw osób niepełnosprawnych. Ponadto 
sprawozdawczyni chciałaby podziękować European Network Against Racism (ENAR), the 
European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network, ILGA-Europe, oraz Platform 
for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) za przesłanie nam 
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swoich pisemnych wypowiedzi, w których podkreślono kwestie dotyczące dyskryminacji 
międzysektorowej. Wreszcie, sprawozdawczyni wyraża wdzięczność za możliwość 
skonsultowania się z ekspertami Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zakresie 
wykorzystywania i gromadzenia danych dotyczących równości.

Wszyscy ci koledzy zgodzili się z nami, że posiadanie pracy jest niezbędne w naszym życiu. 
Jak niektórzy z nich to określili: „Posiadanie satysfakcjonującej pracy jest zdecydowanie 
jednym z najpotężniejszych przejawów integracji. Jest ono dobre zarówno dla osoby, która 
jest zatrudniona, jak i dla kolegów, którzy widzą integrację w praktyce!”4; „Edukacja 
i zatrudnienie są kluczowe dla niezależnego życia”5; „Praca i zatrudnienie oznaczają bycie 
pełnoprawnym członkiem społeczeństwa i bycie współpracownikiem, a nie tylko 
beneficjentem świadczeń. Ludzie definiują siebie poprzez pracę i swój znaczący wkład 
w życie zawodowe”6; „W idealnym świecie praca i zatrudnienie oznaczałyby 
upodmiotowienie, niezależność i pełną integrację ze społeczeństwem. Myślę, że do tego 
właśnie powinniśmy dążyć.”7

Wasza sprawozdawczyni ma nadzieję, że w przewidywalnej przyszłości uda nam się dostrzec 
korzyści płynące z istnienia zapewniających integrację miejsc pracy i życia w społeczeństwie 
inkluzywnym oraz że będziemy wspólnie realizować nasze oficjalne motto UE „Zjednoczeni 
w różnorodności”. Przed nami jednak jeszcze długa droga. Mamy nadzieję, że wszyscy 
Państwo pomogą nam osiągnąć ten cel.

 Wersja łatwa do czytania

Jest to sprawozdanie Parlamentu Europejskiego.
Parlament Europejski jest miejscem, gdzie podejmowane są decyzje
ważne dla Unii Europejskiej.

Unia Europejska jest grupą 27 państw.
Nazywamy ją UE.
Państwa połączyły siły, aby być silniejsze 
politycznie i gospodarczo.

Unia Europejska tworzy prawa i podejmuje działania
w sprawach ważnych dla mieszkańców tych krajów.

Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy sytuacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zbyt wiele osób niepełnosprawnych
w Unii Europejskiej nie ma pracy.
Ze względu na swoją niepełnosprawność są 
one traktowane gorzej niż inne osoby.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.inclusion-europe.eu%2Feasy-to-read%2F&psig=AOvVaw13hSEbF1MaQAaOmKhUysdm&ust=1597766570500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnlbrOousCFQAAAAAdAAAAABAE
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To jest dyskryminacja.

Oznacza to, że nie mogą oni być częścią wspólnoty.
To znaczy, że są biedniejsi.
To znaczy, że nie mogą pokazać, 
jak bardzo są mądrzy i utalentowani.

Zbyt wiele osób niepełnosprawnych
może pracować tylko w zakładzie pracy chronionej.
Zakłady pracy chronionej to miejsca, w których osoby niepełnosprawne 
są izolowane w pracy od innych osób. 
Oznacza to, że nie mają oni 
współpracowników bez niepełnosprawności.
Oznacza to, że zarabiają mniej 
i mają mniej praw 
niż osoby bez niepełnosprawności.

Kobiety niepełnosprawne mają większe problemy.
Kobietom niepełnosprawnym trudniej jest znaleźć pracę
niż niepełnosprawnym mężczyznom.
Kobiety niepełnosprawne zarabiają mniej
niż niepełnosprawni mężczyźni. 

Kobiety niepełnosprawne stają się często ofiarami
molestowania seksualnego i nadużyć.
Molestowanie seksualne ma miejsce wtedy, 
gdy ktoś zmusza drugą osobę 
do mówienia o seksie lub prosi o rzeczy związane z seksem. 
Nadużycie ma miejsce wtedy, gdy ktoś źle cię traktuje. 

Osoby niepełnosprawne mogą mieć również problemy
ze znalezieniem i utrzymaniem pracy
gdy są to osoby kolorowe lub 
innej kultury.
Na przykład niepełnosprawna osoba pochodzenia romskiego
jest często biedniejsza niż inne osoby niepełnosprawne. 

Osoby niepełnosprawne o innej orientacji seksualnej
również spotykają się z większą dyskryminacją.
Mogą mieć większe trudności ze znalezieniem pracy
i być źle traktowane w pracy. 

Chcemy zmienić tę sytuację.
Napisaliśmy niniejsze sprawozdanie
z pomocą osób niepełnosprawnych.

4 Lars Bosselmann, European Blind Union.
5 Senada Halilcevic, Inclusion Europe.
6 Claudia Rustige, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V.
7 Marine Uldry, Europejskie Forum Niepełnosprawności
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Żądamy, aby w Europie zmieniło się wiele rzeczy. 

Oto zmiany, jakich oczekujemy: 

Chcemy parytetu dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. 
Parytet oznacza ustalenie minimalnej liczby osób
niepełnosprawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwie. 
Oznacza to, że wszystkie duże przedsiębiorstwa
będą musiały zatrudniać osoby niepełnosprawne. 

Chcemy, aby przedsiębiorstwa zapewniały racjonalne usprawnienia. 
Oznacza to, że przedsiębiorstwa dokonają zmian,
aby osoby niepełnosprawne mogły tam pracować.

Chcemy, aby osoby niepełnosprawne
otrzymały wsparcie w znalezieniu dobrej pracy. 
Chcemy, aby osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie,
aby mogły dobrze wykonywać swoją pracę. 
Chcemy, aby osoby zapewniające wsparcie towarzyszyły 
osobom niepełnosprawnym tak długo,
jak długo będą one potrzebować pomocy.

Chcemy, aby osoby niepełnosprawne nie 
traciły prawa do świadczeń w momencie rozpoczęcia pracy.
Świadczenia z tytułu niepełnosprawności to pieniądze, które
osoba niepełnosprawna otrzymuje od państwa z powodu niepełnosprawności. 
Chcemy, aby osoby niepełnosprawne 
otrzymywały takie same wynagrodzenie jak osoby pełnosprawne
za tę samą pracę. 
Chcemy, aby osoby niepełnosprawne
czuły się bezpiecznie w swoim miejscu pracy.

Chcemy społeczeństwa, w którym
osoby niepełnosprawne są użyteczne.
Oznacza to, że dostrzegamy, 
jak bardzo są one utalentowane i pracowite.
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SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
W LICZBACH

Aby zademonstrować poważne skutki nierówności i dyskryminacji osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy, sprawozdawczyni zamierza zwrócić państwa uwagę na najnowsze dostępne 
wyniki badań i ankiet, które również ujawniają heterogeniczność i różnorodność w obrębie 
grupy: 

Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych (17,1 %) jest prawie dwukrotnie wyższa niż 
w całej populacji (10,2 %)8, a bezrobocie osób niepełnosprawnych trwa dłużej niż osób 
pełnosprawnych bez względu na ich kwalifikacje.

Stopa bezrobocia jest najwyższa wśród młodych osób niepełnosprawnych (grupa wiekowa 
16-24 lata), przy czym bezrobotnych jest 24,9 % z nich w porównaniu z 16,6 % w całej 
populacji, co jest nierozerwalnie związane z możliwościami kształcenia.9

Kobiety niepełnosprawne, które stanowią 16 % całkowitej populacji kobiet i 60 % 
całkowitej populacji osób niepełnosprawnych w UE, nadal spotykają się z wieloraką 
i przekrojową dyskryminacją we wszystkich dziedzinach życia. Tylko 20,7 % 
niepełnosprawnych kobiet jest zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, w porównaniu 
z 28,6 % niepełnosprawnych mężczyzn10. Wskaźnik braku aktywności zawodowej wśród 
niepełnosprawnych kobiet wynosi ponad dwie trzecie całkowitej populacji kobiet w wieku 
produkcyjnym (16-64 lata).

W całej Europie jest ponad 30 milionów osób niewidomych i niedowidzących. Średnia stopa 
bezrobocia wśród nich wynosi 75 % - a nawet więcej wśród kobiet - co prowadzi do 
wykluczenia społecznego i ubóstwa11.

W UE jest około miliona głuchoniemych użytkowników języka migowego i 51 milionów 
niedosłyszących osób, z których wiele jest również użytkownikami języka migowego12, 
których bezrobocie jest niedostatecznie zgłaszane i niedostatecznie badane.

W UE jest około siedmiu milionów osób z niepełnosprawnością intelektualną, których 
poziom zatrudnienia jest rażąco niski.13

Szacunki wskazują, że w całej Europie tylko około 10 % osób z spektrum autyzmu jest 
zatrudnionych, głównie w niepełnym wymiarze godzin i na stanowiskach niskopłatnych, na 
stanowiskach wymagających niskich kwalifikacji lub w zakładach pracy chronionej14.

29,5 % kobiet i 27,5 % niepełnosprawnych mężczyzn15 jest w UE zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, w porównaniu z 22,4 % całej populacji. Osoby niepełnosprawne 
są bardziej narażone na ubóstwo mimo zatrudnienia niż osoby pełnosprawne (11 % 

8  Dane EU-SILC z 2017 r.
9 Dane ANED 2019
10 Wskaźnik równouprawnienia płci – 2019.
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_EN.html#def_1_15 
13 Inclusion Europe
14 https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf 
15 Dane EU-SILC z 2018 r.

http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_EN.html#def_1_15
https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf
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w porównaniu z 9,1 %)16 ze względu na dodatkowe koszty związane z ich 
niepełnosprawnością, np. opiekę zdrowotną, wsparcie logistyczne i ludzkie, fakt, że zarabiają 
mniej niż ich koledzy na równorzędnych stanowiskach i mają mniejsze szanse na awans17, 
a także ze względu na utratę świadczeń z tytułu niepełnosprawności w momencie podjęcia 
pracy. Zagrożenie ubóstwem jest wyższe w przypadku osób deklarujących poważniejsze 
stopnie niepełnosprawności.

Nieproporcjonalnie duża liczba osób niepełnosprawnych jest bezdomna18 i w przypadku 
osób niepełnosprawnych istnieje zwiększone ryzyko, że staną się bezdomne19.

Ze względu na skumulowane skutki dyskryminacji międzysektorowej zakłada się, że osoby 
niepełnosprawne pochodzenia romskiego napotykają więcej barier, doświadczają 
większego bezrobocia, poważniejszego ubóstwa i mniejszego dostępu do edukacji i usług niż 
ich pełnosprawni rówieśnicy.20

Osoby niepełnosprawne LGBTI napotykają dodatkowe przeszkody w zatrudnieniu. 
16 % z nich twierdzi, że odmawia się im pracy lub awansu ze względu na ich orientację, 
w porównaniu z 10 % w przypadku pracowników LGBTI w ogóle. Jedna na cztery 
niepełnosprawne osoby LGBTI była przedmiotem uwłaczających uwag, zastraszania 
i nadużyć lub jej orientacja została ujawniona bez jej zgody.21

Z niedawno przeprowadzonego w całej UE badania dotyczącego osób niepełnosprawnych 
wynika, że 96 % z nich uważa dostęp do otwartego rynku pracy za niewystarczający lub 
wymagający poprawy, tylko 10 % z nich uważa, że istniejące przepisy są odpowiednie do 
ochrony osób niepełnosprawnych przed dyskryminacją na otwartym rynku pracy, a 18 % 
z nich nie wiedziało o istnieniu w ich kraju przepisów, które chroniłyby je przed 
dyskryminacją.22 

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
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 Badanie zostało przeprowadzone przez ENIL.

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
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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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrożenia dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
(2020/2086(INI))

Parlament Europejski,

- uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), Traktat o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) oraz Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

- uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i jej wejście 
w życie w UE 21 stycznia 2011 r. zgodnie z decyzją Rady 2010/48/WE z dnia 
26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych,

- uwzględniając ogólne uwagi Komitetu ONZ do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych 
dotyczące wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 
w szczególności uwagę ogólną nr 2 (2014) z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie 
dostępności, uwagę ogólną nr 3 (2016) z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie kobiet 
i dziewcząt niepełnosprawnych, uwagę ogólną nr 5 (2017) z dnia 27 października 
2017 r. w sprawie samodzielnego życia i bycia włączonym do wspólnoty oraz uwagę 
ogólną nr 6 (2018) z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie równości i niedyskryminacji,

- uwzględniając uwagi podsumowujące Komitetu ONZ do spraw Praw Osób 
Niepełnosprawnych z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wstępnego sprawozdania 
Unii Europejskiej,

- uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

- uwzględniając Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (UN 2030 
Agenda) i zawarte w niej cele zrównoważonego rozwoju,

- uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet,

- uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności,

- uwzględniając Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej (konwencję stambulską),

- uwzględniając Europejski filar praw socjalnych,

- uwzględniając cel strategii „Europa 2020” odnoszący się do walki z ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym,

- uwzględniając dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy 
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(„dyrektywa w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy”),

- uwzględniając dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą 
w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne,

- uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia 
w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (COM(2008) 0426) oraz stanowisko 
Parlamentu w tej sprawie z dnia 2 kwietnia 2009 r.1,

- uwzględniając dyrektywę (UE) 2016/2102 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych 
aplikacji organów sektora publicznego,

- uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 
17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług,

- uwzględniając rozporządzenia ustanawiające przepisy dotyczące programów 
finansowania UE w wieloletnich ramach finansowych, w szczególności Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS), Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), programu Erasmus oraz 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, które zapewniają pomoc finansową UE 
na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych,

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. pt. „Europejska strategia 
w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania 
Europy bez barier” (COM(2010) 0636) (Strategia w sprawie niepełnosprawności),

- uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 2 lutego 2017 r. 
pt. „Sprawozdanie z postępów w realizacji europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności (2010–2020)” (SWD(2017) 0029),

- uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie norm 
dotyczących organów ds. równości2,

- uwzględniając pilotażowy projekt Komisji z 2013 r. dotyczący unijnej karty osoby 
niepełnosprawnej,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie praw osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w dobie kryzysu związanego z pandemią COVID-
193,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie europejskiej 

1 Dz.U. C 137E z 27.5.2010, s. 68.
2 Dz.U. L 167 z 4.7.2018, s. 28.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0183.
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strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na okres po roku 20204,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie sytuacji kobiet 
niepełnosprawnych5,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wdrażania 
europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności6, 

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wdrażania Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag 
podsumowujących Komitetu ONZ do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych7,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie listy pytań wstępnych 
przyjętej przez Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ w odniesieniu 
do wstępnego sprawozdania Unii Europejskiej8,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2011 r. w sprawie mobilności 
i integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób 
niepełnosprawnych 2010–20209,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie aktywnej integracji osób 
wykluczonych z rynku pracy10,

- uwzględniając swoje rezolucje z 17 czerwca 1988 r. w sprawie języków migowych dla 
osób niesłyszących11, z 18 listopada 1998 r. w sprawie języków migowych12 oraz 
z 23 listopada 2016 r. w sprawie języków migowych i zawodowych tłumaczy języka 
migowego13,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych 
działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami14,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie sytuacji w zakresie 
praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r.15,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 września 2016 w sprawie stosowania 
dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne 
warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy16,

4 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0156.
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0484.
6 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 110.
7 Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 138.
8 Dz.U. C 353 z 27.9.2016, s. 41.
9 Dz.U. C 131E z 8.5.2013, s. 9.
10 Dz.U. C 212E z 5.8.2010, s. 23.
11 Dz.U. C 187 z 18.7.1988, s. 236.
12 Dz.U. C 379 z 7.12.1998, s. 66.
13 Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 68.
14 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0032.
16  Dz.U. C 204 z 13.6.2018, s. 179.
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- uwzględniając odpowiednie opracowania Departamentu Polityki A, w szczególności 
opracowanie „Dyskryminacja i dostęp do zatrudnienia kobiet niepełnosprawnych” 
z 2017 r. oraz opracowanie „Racjonalne usprawnienia i zakłady pracy chronionej dla 
osób niepełnosprawnych: Koszty i zwrot z inwestycji” z 2015 r.,

- uwzględniając odpowiednie analizy Europejskiej Służby Badań Parlamentarnych, 
w szczególności europejskie oceny wdrożenia z 2016 r. zatytułowane „Wdrożenie przez 
UE Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)” oraz „Zobowiązania 
administracji publicznej UE wynikające z Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych”,

- uwzględniając rosnący zbiór orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej dotyczącego interpretacji dyrektywy 2000/78/WE,

- uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za 
2018 i 2019 r.,

- uwzględniając dochodzenia strategiczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
dotyczące sposobu, w jaki Komisja zapewnia osobom z niepełnosprawnością dostęp do 
swoich stron internetowych (OI/6/2017/EA), i sposobu traktowania przez Komisję osób 
z niepełnosprawnością w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia chorobowego dla 
pracowników UE (OI/4/2016/EA), a także jej decyzję w połączonym dochodzeniu 
w sprawach 1337/2017/EA i 1338/2017/EA dotyczących dostępności procedur naboru 
służących rekrutacji urzędników służby cywilnej UE i organizowanych przez 
Europejski Urząd Doboru Kadr dla kandydatów niedowidzących,

- uwzględniając dochodzenie z własnej inicjatywy Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich dotyczące przestrzegania praw podstawowych w ramach wdrażania 
polityki spójności UE (OI/8/2014/AN),

- uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 
kształtowania programu UE w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami na lata 
2020–2030,

- uwzględniając sprawozdania tematyczne Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, w tym ich biuletyny dotyczące pandemii Koronawirusa,

- uwzględniając Kompendium praktyk w zakresie danych dotyczących równości oraz 
wytyczne w sprawie poprawy gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących 
równości (wytyczne dotyczące danych na temat równości) przygotowane przez 
podgrupę ds. danych dotyczących równości Grupy Wysokiego Szczebla UE 
ds. niedyskryminacji, równości i różnorodności,

- uwzględniając wskaźnik równouprawnienia płci Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn,

- uwzględniając Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka,

- uwzględniając sprawozdania i zalecenia organizacji reprezentujących osoby 
niepełnosprawne, w szczególności Autism Europe, Bundesarbeitsgemeinschaft 
Inklusionsfirmen, European Blind Union, European Disability Forum, European 
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Network on Independent Living, the European Union of the Deaf, Inclusion Europe, the 
International Federation for Spina Bifida oraz Hydrocephalus and Mental Health 
Europe, a także sprawozdania i zalecenia Equinet i pracowników naukowych 
zajmujących się prawami osób niepełnosprawnych,

- uwzględniając art. 54 Regulaminu, a także art. 1 ust. 1 lit. e) decyzji Konferencji 
Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie procedury udzielania zgody na 
sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy i załącznik 3 do tej decyzji,

- uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia 
oraz Komisję Petycji,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że osobom niepełnosprawnym odmawia się prawa do podejmowania 
pracy na równych zasadach z innymi osobami;

B. mając na uwadze, że osoby niepełnosprawne spotykają się z dyskryminacją ze względu 
na krzyżowanie się ich niepełnosprawności z płcią, rasą, pochodzeniem etnicznym, 
wiekiem, religią lub przekonaniami, orientacją seksualną, statusem migracyjnym lub 
pochodzeniem społeczno-ekonomicznym;

C. mając na uwadze, że Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych jest wiążąca 
dla UE, jej instytucji i państw członkowskich, które są bezpośrednio zobowiązane do jej 
pełnego wdrożenia;

D. mając na uwadze, że Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych odrzuca 
medyczny model niepełnosprawności i popiera w zamian model niepełnosprawności 
oparty na prawach człowieka; mając na uwadze, że Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych domaga się integracyjnej równości dla osób niepełnosprawnych;

E. mając na uwadze, że racjonalne usprawnienia koncentrują się na szczególnych 
potrzebach jednostki, podczas gdy działania pozytywne odnoszą się do całej grupy osób 
narażonych na potencjalną dyskryminację; mając na uwadze, że oba te elementy są 
konieczne, aby zagwarantować, że osoby niepełnosprawne będą mogły w równym 
stopniu korzystać z prawa do pracy; mając na uwadze, że brakuje jasnych wytycznych 
UE w sprawie racjonalnych usprawnień;

F. mając na uwadze, że dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy („Dyrektywa”) jest jedynie częściowo zgodna z Konwencją ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych, ponieważ nie obejmuje modelu 
niepełnosprawności opartego na prawach człowieka, nie jest ukierunkowana na 
dyskryminację międzysektorową, nie wymaga od państw członkowskich przyjęcia 
środków pozytywnego działania, nie obejmuje wszystkich dziedzin życia, nie zajmuje 
się swobodą przemieszczania się, nie wymaga niezależnych mechanizmów 
monitorowania, nie przewiduje systemowego zaangażowania władz publicznych w jej 
monitorowanie i nie obejmuje obowiązku gromadzenia zdezagregowanych danych;

G. mając na uwadze, że Dyrektywa nie zobowiązuje prawnie państw członkowskich do 
wyznaczenia organu ds. równości, który zajmowałby się dyskryminacją ze względu na 



PR\1212534PL.doc 15/19 PE657.235v01-00

PL

niepełnosprawność; 

H. mając na uwadze, że brak jest zdezagregowanych oficjalnych statystyk dotyczących 
niepełnosprawności; 

I. mając na uwadze, że jedynie 50,6 % osób niepełnosprawnych jest zatrudnionych 
w porównaniu z 74,8 % osób pełnosprawnych17; mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne mieszkające w ośrodkach lub uważane za niezdolne do pracy są 
wykluczone z tych statystyk18; mając na uwadze, że dane te nie ujawniają rodzaju, 
jakości i warunków zatrudnienia; mając na uwadze, że osoby niepełnosprawne stanowią 
zróżnicowaną grupę i często są przedmiotem dyskryminacji międzysektorowej, której 
skumulowane skutki mają konkretny wpływ na zatrudnienie;

J. mając na uwadze, że w kilku państwach członkowskich osoby niepełnosprawne są 
zatrudnione w przeważającej mierze w zakładach pracy chronionej, w warunkach 
segregacji, w których często nie mają statusu pracownika, praw pracowniczych lub 
gwarantowanej płacy minimalnej, co stanowi naruszenie Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych;

K. mając na uwadze, że wśród osób niepełnosprawnych 29,5 % kobiet i 27,5 % 
mężczyzn19 w UE jest zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; mając na 
uwadze, że osoby niepełnosprawne są bardziej narażone na ubóstwo mimo zatrudnienia 
niż osoby pełnosprawne (11 % w porównaniu z 9,1 %) ze względu na dodatkowe koszty 
związane z ich niepełnosprawnością, utratę uprawnień do świadczeń z tytułu 
niepełnosprawności po podjęciu pracy oraz fakt, że zarabiają mniej niż ich koledzy na 
równorzędnych stanowiskach i mają mniejsze szanse na awans;

L. mając na uwadze, że molestowanie w miejscu pracy utrudnia dostęp do zatrudnienia, 
w szczególności kobietom niepełnosprawnym;

M. mając na uwadze, że związana z zatrudnieniem dyskryminacja wobec osób 
niepełnosprawnych jest wzajemnie powiązana z brakiem integracyjnego kształcenia 
i szkolenia zawodowego, dyskryminacją w zakresie mieszkalnictwa, ochrony zdrowia 
i brakiem dostępności; 

N. mając na uwadze, że dostępność miejsc pracy, transportu i usług wsparcia ma 
zasadnicze znaczenie dla korzystania przez osoby niepełnosprawne z ich prawa do 
pracy;

O. mając na uwadze, że różne definicje niepełnosprawności, różne metody oceny 
i klasyfikacji niepełnosprawności stosowane w państwach członkowskich oraz brak 
wzajemnego uznawania statusu niepełnosprawności utrudniają swobodne 
przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w UE;

1. wzywa instytucje UE i państwa członkowskie do potwierdzenia ich zaangażowania 
w realizację integracyjnej równości dla osób niepełnosprawnych, o pełne wdrożenie 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz do wzmożenia wysiłków na 
rzecz stworzenia integracyjnego, dostępnego i niedyskryminacyjnego rynku pracy UE 

17  Dane statystyczne dotyczące dochodów i warunków życia (EU-SILC) 2017.
18 Tamże.
19  Dane statystyczne dotyczące dochodów i warunków życia (EU-SILC) 2018.
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dla osób niepełnosprawnych i dla wszystkich;

Dla integracyjnych i dostępnych miejsc pracy

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia norm projektowania dla 
wszystkich i wytycznych dotyczących dostępności środowisk, programów, usług 
i produktów;

3. wzywa państwa członkowskie, aby zapewniły racjonalne usprawnienia dla osób 
niepełnosprawnych w miejscach pracy oraz zapewniły odpowiednie szkolenia w 
przystępnych formatach dla pracodawców i osób niepełnosprawnych; wzywa Komisję 
do przygotowania jasnych wytycznych UE w sprawie racjonalnych usprawnień, 
określających szczegółowo, jakie formy mogą one przybierać w zależności od potrzeb 
danej osoby, tak aby art. 5 dyrektywy mógł zostać skutecznie transponowany do prawa 
krajowego; wzywa Komisję do wszczęcia w stosownych przypadkach postępowań 
w sprawie naruszenia przepisów;

4. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia obowiązkowych parytetów dla osób 
niepełnosprawnych w miejscu pracy wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, w tym 
karami pieniężnymi, z których środki będą inwestowane w integracyjne programy 
edukacyjne i programy zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; wzywa również 
państwa członkowskie do wdrożenia obowiązkowych rocznych planów dotyczących 
parytetów zawierających cele i okresowe oceny oraz do wspierania pracodawców 
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na przykład poprzez sporządzenie 
dobrowolnej listy kandydatów, z których można będzie zatrudnić kandydatów; wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia szkoleń w zakresie obowiązujących przepisów;

5. wzywa instytucje UE, aby dawały przykład, ustalając parytety dla osób 
niepełnosprawnych, opracowując wewnętrzne wytyczne dotyczące rozsądnych 
usprawnień, zapewniając pełną dostępność w procesie rekrutacji i w miejscu pracy oraz 
zatrudniając osoby niepełnosprawne na wszystkich szczeblach; wzywa państwa 
członkowskie, aby uczyniły to samo w swojej administracji publicznej;

6. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia zrównoważonej polityki zatrudnienia 
sprzyjającej włączeniu społecznemu, do stosowania zachęt podatkowych i innych 
środków wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby 
niepełnosprawne, do wspierania przedsiębiorstw sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez zamówienia publiczne oraz do pomocy przedsiębiorstwom oferującym 
ukierunkowane środki pozytywnego działania w celu rozwiązania problemu 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy; 

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do pilnego wprowadzenia środków mających 
na celu ocenę tendencji kluczowych dla przyszłości pracy z punktu widzenia 
niepełnosprawności, przy zaangażowaniu osób niepełnosprawnych, oraz do określenia 
i uruchomienia odpowiednich inicjatyw integracyjnych kształcenia ustawicznego 
i rozwijanie umiejętności osób niepełnosprawnych od najmłodszych lat;

8. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia zdolności publicznych służb zatrudnienia 
do tworzenia sieci przedsiębiorstw sprzyjających integracji społecznej, do 
przygotowania dobrowolnego wykazu osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
oraz do zatrudnienia trenerów pracy, którzy umożliwią im zindywidualizowaną ocenę 
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potrzeb i wsparcie, a także asystentów ds. świadczenia pracy, którzy pomogą osobom 
niepełnosprawnym pracować na otwartym rynku pracy;

9. wzywa państwa członkowskie do wspierania szkoleń w zakresie projektowania dla 
wszystkich, rozsądnych usprawnień i różnorodności w miejscu pracy dla studentów 
uczelni wyższych, przy zaangażowaniu osób niepełnosprawnych, oraz do ułatwiania 
szkolenia trenerów pracy, asystentów ds. świadczenia pracy i doradców 
ds. różnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki różnych rodzajów 
niepełnosprawności;

10. wzywa państwa członkowskie do oceny skuteczności istniejących zakładów pracy 
chronionej w zapewnianiu osobom niepełnosprawnym umiejętności umożliwiających 
im zdobycie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, do zagwarantowania, że są one 
związane ramami prawnymi obejmującymi zabezpieczenie społeczne, płace minimalne 
i niedyskryminację oraz do stopniowego rezygnowania z takich zakładów; wzywa 
Komisję do monitorowania tego procesu;

Dla niedyskryminujących miejsc pracy

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozpoczęcia kampanii szerzących 
świadomość w dostępnych formatach i językach migowych na temat zasług osób 
niepełnosprawnych, aby wykorzenić istniejące piętno i uprzedzenia wobec osób 
niepełnosprawnych oraz walczyć z prześladowaniem i wykorzystywaniem; 

12. wzywa państwa członkowskie do podjęcia aktywnych działań mających na celu 
ochronę przed dyskryminacją dla wszystkich, zapewnienie rozsądnych usprawnień na 
wszystkich etapach pracy oraz zagwarantowanie, że osoby niepełnosprawne będą 
mogły korzystać ze swoich praw pracowniczych i związkowych na równych warunkach 
oraz że będą chronione przed przemocą i prześladowaniem, w tym prześladowaniem 
seksualnym; wzywa instytucje UE do podjęcia takich samych działań;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zajęcia się istniejącymi różnicami 
pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych 
i z odmiennych grup etnicznych, a tym samym do zwalczania dyskryminacji płacowej 
i zapobiegania ryzyku ubóstwa pracujących pracowników podlegających dyskryminacji 
międzysektorowej;

14. wzywa państwa członkowskie, aby nie pozbawiały osób niepełnosprawnych uprawnień 
do świadczeń z tytułu niepełnosprawności pokrywających dodatkowe koszty związane 
z niepełnosprawnością w momencie wejścia na rynek pracy lub przekroczenia pewnego 
progu dochodów;

15. wzywa Komisję do zaproponowania wiążących przepisów dotyczących standardów dla 
organów ds. równości, co zapewni im silniejszy mandat do zagwarantowania równego 
traktowania osób niepełnosprawnych;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zharmonizowania definicji 
niepełnosprawności oraz do zapewnienia wzajemnego uznawania statusu 
niepełnosprawności we wszystkich państwach członkowskich, tak aby zapewnić 
swobodny przepływ osób niepełnosprawnych oraz korzystanie z praw wynikających 
z obywatelstwa UE;
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17. wzywa Komisję do rozszerzenia zastosowania unijnej karty osoby niepełnosprawnej na 
wszystkie państwa członkowskie i do rozszerzenia jej zakresu, tak aby można było 
z niej korzystać w celu uznania statusu osoby niepełnosprawnej i dostępu do usług 
w całej UE;

Dalsze ukierunkowane działania i włączanie praw osób niepełnosprawnych do głównego 
nurtu polityki

18. wzywa Komisję do położenia szczególnego nacisku w strategii UE w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r. na zatrudnienie, do objęcia wszystkich postanowień 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, do wyznaczenia wiążących celów 
związanych z różnorodnością w miejscu pracy, do zajęcia się kwestią dyskryminacji 
międzysektorowej oraz do monitorowania skuteczności strategii z udziałem osób 
niepełnosprawnych; wzywa Komisję do zaproponowania środków mających na celu 
stawienie czoła wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19 i naruszaniem praw 
osób niepełnosprawnych;

19. wzywa do gromadzenia ogólnounijnych danych dotyczących niepełnosprawności 
w oparciu o podejście oparte na prawach człowieka, z podziałem na płeć, wiek, rodzaj 
niepełnosprawności, rasę/ pochodzenie etniczne, orientację seksualną itp., 
z uwzględnieniem tych osób niepełnosprawnych, które do tej pory były wykluczane ze 
statystyk;

20. wzywa wszystkie instytucje UE i państwa członkowskie do nawiązania ścisłej 
współpracy z osobami niepełnosprawnymi i reprezentującymi je organizacjami oraz do 
zapewnienia ich dostępnego i znaczącego udziału we wszystkich etapach tworzenia 
odpowiednich przepisów i programów, w tym w programach głównego nurtu;

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględniania praw osób 
niepełnosprawnych we wszystkich wnioskach dotyczących zatrudnienia;

22. wzywa Komisję, a w szczególności grupę zadaniową ds. równości, oraz państwa 
członkowskie do systematycznego włączania praw osób niepełnosprawnych do 
głównego nurtu polityki, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są przedmiotem 
dyskryminacji międzysektorowej; 

23. wzywa Radę do przyjęcia proponowanej horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej, a tym samym do rozszerzenia ochrony na osoby 
niepełnosprawne poza zatrudnieniem; 

24. wzywa Komisję do zagwarantowania, że fundusze UE będą przestrzegały unijnych 
i międzynarodowych standardów w zakresie praw człowieka i nie będą wspierały 
żadnych środków i programów przyczyniających się do segregacji, oraz do 
zagwarantowania, że działania finansowane przez UE dotrą do osób niepełnosprawnych 
i zapewnią ich aktywne zaangażowanie;

°

° °

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji 
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i Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


