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OBRAZLOŽITEV – POVZETEK DEJSTEV IN UGOTOVITEV

V življenju je bistveno, da imamo zaposlitev, saj nam to omogoča, da vzpostavljamo 
medčloveške odnose, pridobivamo finančna sredstva, potrebna za srečno in zdravo življenje, 
uresničujemo svoj človeški potencial in postanemo del družbe. Kljub temu nam je invalidom 
sistematično kratena pravica do dela1, ki jo ščiti in spodbuja več mednarodnih dokumentov o 
človekovih pravicah in Listina EU o temeljnih pravicah, poleg tega pa smo izključeni s trga 
dela. V Evropski uniji delodajalci pogosto raje plačajo kazen, kot da bi zaposlili invalida. 

Čeprav je uradnih statističnih podatkov o invalidnosti zelo malo in večinoma niso razčlenjeni 
po vrsti invalidnosti, rasi/narodnosti, spolni usmerjenosti ipd. ter praktično ni podatkov o vrsti 
zaposlitve, do katere imajo dostop invalidi, je znano, da je zaposlenih le 50,6 % invalidov (od 
tega 48,3 % žensk in 53,3 % moških), medtem ko je med neinvalidnimi osebami zaposlenih 
74,8 %2. Iz najnovejših razpoložljivih statističnih podatkov je razvidno, da je s polnim 
delovnim časom zaposlenih le 20,7 % invalidk, invalidov pa 28,6 %3. Kljub temu te številke 
ne razkrivajo, koliko ljudi je zaposlenih na odprtem trgu dela, in ne vključujejo invalidov v 
institucionalni oskrbi, za katere je precej manj verjetno, da imajo zaposlitev ali da so 
kakor koli vključeni v skupnost. Več podatkov je predstavljenih v nadaljevanju.

Ni treba posebej poudarjati, da zaposlovanje ni edino področje, na katerem je diskriminacija 
invalidov splošno razširjena, je pa to zagotovo področje, na katerem bi bilo mogoče z 
zagotavljanjem enakih pravic in priložnosti doseči korenite spremembe tako za zadevne 
invalide kot tudi za celotno družbo.

Naše družbe niso homogene. Vsi imamo različne identitete, sposobnosti, znanja in spretnosti, 
v Evropski uniji, ki se ponaša s svojo vodilno vlogo v boju za temeljne pravice, pa bi morali 
biti enakost in nediskriminacija zagotovljeni vsem, tudi invalidom, ki so prav tako heterogena 
skupina ljudi z več identitetami, ki soobstajajo, in različnimi sposobnostmi.

Kljub vsem našim skupno dogovorjenim vrednotam in sporazumom so našim manjšinam, 
vključno z invalidi, še naprej vsesplošno in sistematično kratene pravice, in sicer pravica do 
izobraževanja, pravica dostopa do sodnega varstva, pravice v zvezi s spolnim in 
reproduktivnim zdravjem, pravica do neodvisnega življenja ter življenja brez nasilja in zlorab, 
pravica do primernega življenjskega standarda in socialne zaščite ipd. Skrajni čas je, da 
spoznamo, da imamo vsi večplastne identitete ter da zagotavljanje človekovih pravic ni 
usluga, za katero bi morali prositi druge, temveč najmanj, kar lahko storimo za druge. Smo 
raznolika družba, raznolikost pa je vrednota in prednost, s katero se bomo laže spopadali s 
svojimi lokalnimi in globalnimi izzivi, ki se nenehno spreminjajo. Invalidi smo z vsemi 
talenti, spretnostmi in znanji, ki jih imamo, eden od virov te raznolikosti.

Ena najbolj razširjenih kršitev pravic, ki jo doživljamo invalidi, je, da se nam odreka 
udeležba. Zato je za pripravo tega poročila poročevalka med vrsto razprav v juniju in juliju 
letos, pa tudi med samim procesom priprave poročila v avgustu in septembru invalide in 
organizacije, ki jih zastopajo, zaprosila, da prispevajo svoje mnenje. Poleg tega smo trdno 
prepričani, da bi moral biti poleg priprave poročila invalidom dostopnejši tudi končni rezultat, 

1 Člen 15 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.
2 EU-SILC 2017.
3 Indeks enakosti spolov za leto 2019.
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zato smo poročilu dodali še lahko berljivo različico. Za njeno pripravo se zahvaljujemo 
Aurélie Baranger, Christianu Takowu, Helen Portal, Fanny Lamon in Soufianeju El 
Amraniju.

Poročevalka se zahvaljuje kolegom in kolegicam, ki so sodelovali pri posvetovanjih z 
deležniki, in sicer 

 Aurélie Baranger in Christianu Takowu iz Autism-Europe, 
 Claudii Rustige in Klausu Meyerju zu Brickweddeju iz Bundesarbeitsgemeinschaft 

Inklusionsfirmen, 
 Larsu Bosselmannu in Antoinu Fobeju iz Evropske zveze slepih, 
 Marine Uldry in Haydnu Hammersleyu iz Evropskega invalidskega foruma, 
 Natasi Kokic in Franku Sioenu iz Evropske mreže za neodvisno življenje, 
 Marku Wheatleyu in Jorgeju Crespu Garcii iz Evropske zveze gluhih, 
 Helen Portal iz Inclusion Europe, 
 Renée Jopp in Hildur Önnudóttir iz Mednarodne zveze za spino bifido in  hidrocefalijo 

ter
 Lauri Marchetti, Marie Fallon Kund in Jonasu Bullu iz Mental Health Europe. 

Ker so nam posredovali svoje znanje in izkušnje o najbolj aktualnih vprašanjih in izzivih, s 
katerim se srečujejo invalidi, in o kršitvah pravic, ki jih ti pogosto doživljajo, ter pri tem 
navedli dobro prakso in trajnostne politike ter predlagali spremembe, ki bi jih želeli videti v 
zvezi s politikami in zakonodajo EU, smo lahko dobili jasnejšo sliko zaposlitvenih razmer na 
terenu in pripravili obsežnejši seznam zahtev.

Poročevalka se zahvaljuje tudi dr. Jone Elizondo Urrestarazu, predstavnici mreže Equinet, za 
neprecenljiv vpogled v pravne vidike in orodja za boj proti diskriminaciji, s katero se invalidi 
v državah članicah EU srečujejo pri zaposlovanju, ter dvema uglednima odvetnikoma iz 
akademskih krogov, ki delujeta na področju invalidnosti, in sicer profesorici Delii Ferri z 
Irske državne univerze Maynooth ter profesorju Marku Priestleyu z Univerze v Leedsu, ki sta 
nam prijazno posredovala svoje strokovno znanje in predloge glede varstva pravic invalidov. 
Poleg tega se poročevalka zahvaljuje še Evropski mreži proti rasizmu (ENAR), mreži 
European Roma Grassroots Organisations (ERGO), organizaciji ILGA-Europe in Platformi 
za mednarodno sodelovanje o neregistriranih priseljencih (PICUM) za pisne prispevke, v 
katerih so izpostavili problematiko presečne diskriminacije. Poročevalka je tudi hvaležna za 
priložnost, da se je lahko v zvezi z uporabo in zbiranjem podatkov o enakosti posvetovala s 
strokovnjaki iz Agencije Evropske unije za temeljne pravice.

Vsi ti kolegi se strinjajo, da je zaposlitev v življenju zelo pomembna, ali kot so se nekateri 
izrazili: „To, da imaš zaposlitev, ki te izpolnjuje, je zagotovo eden najmočnejših znakov 
vključenosti. Je dobro tako za osebo, ki je zaposlena, kot tudi za njene sodelavce, ki so priča 
vključevanju v praksi.“4 „Izobraževanje in zaposlitev sta nujna za neodvisno življenje.“5 „To, 
da ima invalidna oseba delo in zaposlitev, pomeni, da je ta oseba polnopravna članica družbe 
in sodelavka, ne pa prejemnica socialne pomoči. Ljudje se opredeljujejo prek dela in svojega 
prispevka k delovnemu življenju.“6 „V idealnem svetu bi delo in zaposlitev pomenila 
opolnomočenje, neodvisnost in polno vključenost v družbo. Po mojem mnenju je to tisto, za 

4 Lars Bosselmann, Evropska zveza slepih.
5 Senada Halilčević, Inclusion Europe.
6 Claudia Rustige, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V.
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kar si moramo prizadevati.“7

Poročevalka upa, da bomo lahko v bližnji prihodnosti spoznali koristi vključujočih delovnih 
mest in življenja v vključujoči družbi ter da bomo skupaj udejanjali uradno geslo EU: 
„Združena v raznolikosti“. Vseeno je pred nami še dolga pot. Upamo, da nam boste vsi 
pomagali doseči ta cilj.

 Lahko berljiva različica

To je poročilo Evropskega parlamenta.
Evropski parlament je kraj, kjer se sprejemajo pomembne odločitve
Evropske unije.

Evropska unija je skupina 27 držav.
Imenujemo jo EU.
Države so se vanjo združile, da bi bile
politično in gospodarsko močnejše.

EU sprejema zakone in ukrepe o pomembnih stvareh
za prebivalce teh držav.

To poročilo obravnava zaposlitveni 
položaj invalidov.

V Evropski uniji je brezposelnih
preveč invalidov.
Zaradi invalidnosti so obravnavani
slabše kot drugi ljudje.
Temu rečemo diskriminacija.

To pomeni, da ne morejo biti del skupnosti.
To pomeni, da so revnejši.
To pomeni, da ne morejo pokazati,
kako bistri in nadarjeni so.

Preveč invalidov je zaposlenih
na zaščitenih delovnih mestih.
Invalidi na zaščitenih delovnih mestih
opravljajo delo ločeno od drugih. 
To pomeni, da nimajo
sodelavcev, ki niso invalidi.
To pomeni, da zaslužijo manj denarja

7 Marine Uldry, Evropski invalidski forum.

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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in imajo manj pravic
kot neinvalidne osebe.

Invalidke se srečujejo z večjimi težavami.
Težje najdejo zaposlitev
kot invalidi.
Zaslužijo manj denarja
kot invalidi. 

Invalidke so pogosto žrtve
spolnega nadlegovanja in zlorabe.
O spolnem nadlegovanju govorimo, kadar nekdo
prisili drugega v pogovor o spolnosti
ali dejanja, povezana s spolnostjo. 
O zlorabi govorimo, kadar nekdo z vami ravna slabo. 

Invalidi imajo lahko dodatne težave
pri iskanju in ohranitvi zaposlitve,
če so temnopolti
ali pripadajo drugi kulturi. 
Rom, ki je invalid, je denimo
pogosto revnejši kot drugi invalidi. 

Tudi drugače spolno usmerjeni invalidi
so pogosto bolj diskriminirani.
Težje najdejo zaposlitev,
na delovnem mestu pa lahko z njimi slabo ravnajo. 

To stanje želimo spremeniti.
Pri pripravi tega poročila 
so nam pomagali invalidi.
Zahtevamo, da se v Evropi spremeni veliko stvari. 

Doseči želimo naslednje spremembe: 

V Evropski uniji naj se uvedejo kvote za zaposlovanje invalidov. 
Kvota pomeni predpisano najmanjše število invalidov,
zaposlenih v podjetju. 
To pomeni, da bodo morala vsa velika podjetja
zaposlovati invalide. 

Podjetja naj zagotovijo razumne prilagoditve. 
To pomeni, da podjetja uvedejo ustrezne spremembe,
da lahko invalidi delajo pri njih.

Invalidom naj se zagotovi
podpora, da bodo lahko našli dobro zaposlitev. 
Invalidom naj se zagotovi
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podpora, da bodo lahko svoje delo opravljali dobro. 
Omogoči naj se, da so spremljevalci
invalidom na voljo,
dokler ti potrebujejo pomoč.

Poskrbi naj se, da invalidi, ki se zaposlijo,
ne izgubijo invalidnine.
Invalidnina je denar, ki ga invalid
prejema od države zaradi invalidnosti. 
Invalidi naj bodo
za enako delo plačani enako
kot neinvalidne osebe. 
Invalidi naj se 
na delovnem mestu počutijo varno.

Želimo si družbo,
v kateri bodo invalidi koristni.
To pomeni, da priznamo,
kako nadarjeni in delavni so.
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ZAPOSLITVENI POLOŽAJ INVALIDOV
V ŠTEVILKAH

Da bi prikazali, kako resne učinke imata neenakost in diskriminacija invalidov na trgu dela, 
želi poročevalka opozoriti na najnovejše razpoložljive ugotovitve anket in rezultate raziskav, 
ki razkrivajo tudi heterogenost in raznolikost znotraj skupine: 

Stopnja brezposelnosti pri invalidih (17,1 %) je skoraj enkrat višja kot pri splošnem 
prebivalstvu (10,2 %)8, poleg tega pa invalidi ne glede na kvalifikacije ostanejo brezposelni 
dalj časa kot neinvalidne osebe.

Stopnja brezposelnosti je najvišja pri mladih invalidih (starostna skupina 16–24 let) in znaša 
24,9 %, medtem ko je pri splošnem prebivalstvu 16,6-odstotna, kar je neposredno povezano z 
možnostmi za izobraževanje9.

Invalidke, ki predstavljajo 16 % vseh žensk in 60 % vseh invalidov v EU, se še naprej 
srečujejo z večplastno in presečno diskriminacijo na vseh področjih življenja. S polnim 
delovnim časom je zaposlenih le 20,7 % invalidk, medtem ko je tako zaposlenih invalidov 
28,6 %10. Invalidke predstavljajo več kot dve tretjini vseh ekonomsko neaktivnih delovno 
sposobnih žensk (16–64 let).

V širši Evropi je več kot 30 milijonov slepih in slabovidnih oseb, pri čemer njihova 
povprečna stopnja brezposelnosti znaša 75 % in je pri ženskah celo višja, kar pri tej skupini 
invalidov povzroča socialno izključenost in revščino11.

V EU je približno milijon uporabnikov znakovnega jezika gluhih in 51 milijonov naglušnih 
ljudi, od katerih mnogi prav tako uporabljajo znakovni jezik12. O njihovi brezposelnosti se 
premalo poroča in ni ustrezno raziskana.

V EU je približno sedem milijonov oseb z motnjami v duševnem razvoju, med katerimi je 
stopnja zaposlenosti precej nizka13.

Ocenjuje se, da je v Evropi zaposlenih le okrog 10 % ljudi z motnjo avtističnega spektra, in 
to večinoma s krajšim delovnim časom, na slabo plačanih, prenizko kvalificiranih ali 
zaščitenih delovnih mestih14.

V EU je na pragu revščine in socialne izključenosti 29,5 % invalidk in 27,5 % invalidov15, v 
primerjavi z 22,4 % med celotnim prebivalstvom. Pri invalidih je verjetneje, da bodo zapadli 
v revščino zaposlenih, kot pri neinvalidnih osebah (11 % v primerjavi z 9,1 %)16, in sicer 
zaradi dodatnih stroškov, povezanih z invalidnostjo, npr. stroškov zdravstvenega varstva ter 
logistične podpore in podpore soljudi, dejstva, da zaslužijo manj kot njihovi sodelavci na 

8 EU-SILC 2017.
9 ANED 2019.
10 Indeks enakosti spolov za leto 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_SL.html. 
13 Inclusion Europe.
14 https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf. 
15 EU-SILC 2018.
16 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.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_SL.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
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enakovrednem delovnem mestu in da imajo manj možnosti za napredovanje na delovnem 
mestu17, ter ker z nastopom dela izgubijo pravico do nadomestil za invalidnost. Tveganje 
revščine je izrazitejše pri invalidih z višjo stopnjo invalidnosti.

Med invalidi je nesorazmerno veliko brezdomnih18, tveganje, da bodo invalidi postali 
brezdomni, pa je veliko19.

Zaradi kumulativnih učinkov presečne diskriminacije naj bi se Romi invalidi srečevali z več 
ovirami, večjo brezposelnostjo, hujšo revščino ter slabšim dostopom do izobraževanja in 
storitev kot Romi, ki niso invalidi20.

Invalidne LGBTI osebe se pri zaposlovanju srečujejo z dodatnimi ovirami, pri čemer jih 
16 % poroča, da jih zaradi njihove identitete niso hoteli zaposliti ali jim omogočiti 
napredovanja, medtem ko je pri zaposlenih LGBTI osebah na splošno ta delež 10 %, vsaka 
četrta invalidna LGBTI oseba pa je bila izpostavljena žaljivim pripombam, ustrahovanju in 
zlorabi, njena spolna usmerjenost pa je bila razkrita brez privolitve.21

V nedavni raziskavi na ravni EU med invalidi je 96 % vseh vprašanih menilo, da je dostop do 
odprtega trga dela neustrezen ali ga je treba izboljšati, le 10 % jih je menilo, da obstoječa 
zakonodaja ustrezno ščiti invalide pred diskriminacijo na odprtem trgu dela, 18 % pa jih ni 
vedelo, ali v njihovi državi obstaja zakonodaja, ki bi jih ščitila pred diskriminacijo.22 

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 Raziskavo je opravila evropska mreža za neodvisno življenje (ENIL).

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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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju Direktive Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri 
zaposlovanju in delu glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov
(2020/2086(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Konvencije OZN o pravicah invalidov (UNCRPD), ki je začela v EU 
veljati 21. januarja 2011 v skladu s Sklepom Sveta št. 2010/48/ES z dne 
26. novembra 2009 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s 
strani Evropske skupnosti,

– ob upoštevanju splošnih pripomb Odbora OZN za pravice invalidov o izvajanju 
Konvencije OZN o pravicah invalidov, zlasti splošne pripombe št. 2 (2014) z dne 22. 
maja 2014 o dostopnosti, splošne pripombe št. 3 (2016) z dne 26. avgusta 2016 o 
invalidnih ženskah in dekletih, splošne pripombe št. 5 (2017) z dne 27. oktobra 2017 o 
neodvisnem življenju in vključenosti v skupnost ter splošne pripombe št. 6 (2018) z dne 
26. aprila 2018 o enakosti in nediskriminaciji,

– ob upoštevanju sklepnih ugotovitev Odbora OZN za pravice invalidov z dne 2. oktobra 
2015 o začetnem poročilu Evropske unije,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

– ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030 (agende OZN 2030) in njenih 
ciljev trajnostnega razvoja,

– ob upoštevanju Konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin,

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija),

– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic,

– ob upoštevanju cilja strategije Evropa 2020 v zvezi z bojem proti revščini in socialni 
izključenosti,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (direktiva o enakosti pri zaposlovanju),

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost,



PR\1212534SL.docx 11/17 PE657.235v01-00

SL

– ob upoštevanju predloga Komisije za direktivo Sveta o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno 
usmerjenost (COM(2008)0426) ter stališča Parlamenta z dne 2. aprila 20091,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve,

– ob upoštevanju uredb o določitvi pravil o programih financiranja EU v okviru 
večletnega finančnega okvira, zlasti Evropskem socialnem skladu (ESS), pobudi za 
zaposlovanje mladih (YEI), Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR), Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), programu Erasmus in Skladu za 
pravični prehod, ki zagotavljajo finančno pomoč EU za izboljšanje položaja invalidov,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. novembra 2010 z naslovom Evropska 
strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir 
(COM(2010)0636) (strategija o invalidnosti),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 2. februarja 2017 z 
naslovom Poročilo o napredku izvajanja evropske strategije o invalidnosti za obdobje 
2010–2020 (SWD(2017)0029),

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 22. junija 2018 o standardih za organe za 
enakost2,

– ob upoštevanju pilotnega projekta Komisije iz leta 2013 v zvezi z evropsko kartico 
ugodnosti za invalide,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. julija 2020 o pravicah oseb z motnjami v 
duševnem razvoju in njihovih družin v času krize zaradi COVID-193,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. junija 2020 o evropski strategiji o invalidnosti 
po letu 20204,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2018 o položaju invalidk5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2017 o izvajanju evropske strategije 
o invalidnosti6, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2016 o izvajanju Konvencije Združenih 
narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah Odbora 

1 UL C 137E, 27.5.2010, str. 68.
2 UL L 167, 4.7.2018, str. 28.
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0183.
4 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0156.
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0484.
6 UL C 356, 4.10.2018, str. 110.
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Združenih narodov za pravice invalidov7, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2015 o seznamu zadev, ki ga je sprejel 
Odbor za pravice invalidov, in začetnem poročilu Evropske unije8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju 
invalidov ter evropski strategiji o invalidnosti 2010–20209,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2009 o dejavnem vključevanju oseb, 
izključenih s trga dela10,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 17. junija 1988 o znakovnih jezikih za gluhe11, z 
dne 18. novembra 1998 o znakovnih jezikih12 ter z dne 23. novembra 2016 o znakovnih 
jezikih in poklicnih tolmačih za znakovni jezik13,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami14,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o razmerah na področju 
temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 201715,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. septembra 2016 o uporabi Direktive Sveta 
2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri 
zaposlovanju in delu16,

– ob upoštevanju ustreznih študij tematskega sektorja A, zlasti študije z naslovom 
Discrimination and Access to Employment for Female Workers with Disabilities 
(Diskriminacija invalidnih delavk in njihov dostop do zaposlitve) iz leta 2017 ter študije 
z naslovom Reasonable Accommodation and Sheltered Workshops for People with 
Disabilities: Cost and Returns of Investments (Razumna prilagoditev za invalide in 
invalidska podjetja: stroški in donosnost naložb) iz leta 2015,

– ob upoštevanju ustreznih študij Službe evropskega parlamenta za raziskave, zlasti ocen 
izvajanja na evropski ravni iz leta 2016 z naslovoma EU Implementation of the UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (Izvajanje Konvencije 
OZN o pravicah invalidov v EU) in The obligations of the EU public administration 
under the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Obveznosti javne 
uprave EU v okviru Konvencije OZN o pravicah invalidov),

– ob upoštevanju vse obsežnejše sodne prakse Sodišča Evropske unije v zvezi z razlago 

7 UL C 101, 16.3.2018, str. 138.
8 UL C 353, 27.9.2016, str. 41.
9 UL C 131E, 8.5.2013, str. 9.
10 UL C 212E, 5.8.2010, str. 23.
11 UL C 187, 18.7.1988, str. 236.
12 UL C 379, 7.12.1998, str. 66.
13 UL C 224, 27.6.2018, str. 68.
14 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
15 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0032.
16 UL C 204, 13.6.2018, str. 179.
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Direktive 2000/78/ES,

– ob upoštevanju letnega poročila evropske varuhinje človekovih pravic za leti 2018 in 
2019,

– ob upoštevanju strateških preiskav evropske varuhinje človekovih pravic o tem, kako 
Komisija zagotavlja dostop invalidom do svojih spletišč (OI/6/2017/EA) in kako 
obravnava invalide na podlagi skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja 
uslužbencev EU (OI/4/2016/EA), ter njene odločitve v skupni preiskavi v zadevah 
1337/2017/EA in 1338/2017/EA glede sodelovanja slabovidnih kandidatov v izbirnih 
postopkih, ki jih za zaposlovanje javnih uslužbencev v EU organizira Evropski urad za 
izbor osebja,

– ob upoštevanju preiskave evropske varuhinje človekovih pravic na lastno pobudo v 
zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic pri izvajanju kohezijske politike EU 
(OI/8/2014/AN),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o oblikovanju 
agende EU o pravicah invalidov za obdobje 2020–2030,

– ob upoštevanju tematskih poročil Agencije Evropske unije za temeljne pravice, 
vključno z njenimi bilteni o koronavirusni pandemiji,

– ob upoštevanju zbirke praks v zvezi s podatki o enakosti ter smernic za izboljšanje 
zbiranja in uporabe podatkov o enakosti (smernic o podatkih o enakosti), ki jih je 
pripravila podskupina za podatke o enakosti v okviru skupine EU na visoki ravni za 
nediskriminacijo, enakost in raznolikost,

– ob upoštevanju indeksa enakosti spolov Evropskega inštituta za enakost spolov,

– ob upoštevanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah,

– ob upoštevanju poročil in priporočil organizacij, ki zastopajo invalide, zlasti Autism-
Europe, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen, Evropske zveze slepih, 
Evropskega invalidskega foruma, Evropske mreže za neodvisno življenje, Evropske 
zveze gluhih, Inclusion Europe, Mednarodne zveze za spino bifido in hidrocefalijo ter 
Mental Health Europe, ter poročil in priporočil mreže Equinet in akademikov, ki se 
ukvarjajo s pravicami invalidov,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika ter člena 1(1)(e) sklepa konference predsednikov z 
dne 12. decembra 2002 o postopku odobritve samoiniciativnih poročil in Priloge 3 k 
temu sklepu,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve, Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter Odbora za peticije,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A9-0000/2020),

A. ker je invalidom kratena pravica, da delajo enako kot drugi;

B. ker se invalidi srečujejo s presečno diskriminacijo zaradi svoje invalidnosti, spola, rase, 
etnične pripadnosti, starosti, vere ali prepričanja, spolne usmerjenosti, priseljenskega 
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statusa ali socialno-ekonomskega ozadja,

C. ker je Konvencija OZN o pravicah invalidov zavezujoča za EU, njene institucije in 
države članice, ki so jo neposredno dolžne v celoti izvajati;

D. ker Konvencija OZN o pravicah invalidov zavrača medicinski model invalidnosti in 
namesto tega podpira model invalidnosti, ki temelji na človekovih pravicah; ker 
Konvencija OZN o pravicah invalidov zahteva vključujočo enakost za invalide;

E. ker je razumna prilagoditev osredotočena na posebne potrebe posameznika, medtem ko 
se pozitivni ukrepi uporabljajo za celotno skupino oseb, ki bi bile lahko izpostavljene 
diskriminaciji; ker je oboje potrebno za zagotavljanje, da lahko invalidi enako 
uveljavljajo svojo pravico do dela; ker ni jasnih smernic EU o razumni prilagoditvi;

F. ker je direktiva o enakosti pri zaposlovanju (v nadaljnjem besedilu: direktiva) le delno 
usklajena s Konvencijo OZN o pravicah invalidov, saj ne prevzema modela 
invalidnosti, ki temelji na človekovih pravicah, ni usmerjena na presečno 
diskriminacijo, od držav članic ne zahteva, da sprejmejo pozitivne ukrepe, ne zajema 
vseh področij življenja, ne obravnava svobode gibanja, ne zahteva neodvisnih 
mehanizmov spremljanja, ne predvideva sistematičnega vključevanja invalidov v njeno 
spremljanje in ne vključuje obveznosti zbiranja razčlenjenih podatkov;

G. ker direktiva od držav članic pravno ne zahteva, da določijo organ za enakost, ki bi se 
ukvarjal z diskriminacijo zaradi invalidnosti; 

H. ker je razčlenjenih uradnih statističnih podatkov o invalidnosti premalo; 

I. ker je zaposlenih le 50,6 % invalidov, medtem ko je med neinvalidnimi osebami 
zaposlenih 74,8 %17; ker so invalidi, ki živijo v institucijah ali za katere velja, da niso 
sposobni za delo, iz te statistike izključeni18; ker te številke ne razkrivajo vrste, 
kakovosti in pogojev zaposlitve; ker so invalidi raznolika skupina in pogosto 
izpostavljeni presečni diskriminaciji, katere kumulativni učinki konkretno vplivajo na 
zaposlitev;

J. ker so v več državah članicah invalidi večinoma zaposleni na zaščitenih delovnih 
mestih, v okolju, ločenem od drugih, v katerem pogosto nimajo statusa zaposlenega, 
pravic delavcev ali zajamčene minimalne plače, kar pomeni kršitev Konvencije OZN o 
pravicah invalidov;

K. ker je v EU med invalidi na pragu revščine in socialne izključenosti 29,5 % žensk in 
27,5 % moških19; ker je pri invalidih verjetneje, da bodo zapadli v revščino zaposlenih, 
kot pri neinvalidnih osebah (11 % v primerjavi z 9,1 %), in sicer zaradi dodatnih 
stroškov, povezanih z invalidnostjo, dejstva, da z nastopom dela izgubijo pravico do 
nadomestila za invalidnost in da zaslužijo manj kot njihovi sodelavci na enakovrednem 
delovnem mestu, in ker imajo manj možnosti za napredovanje na delovnem mestu;

L. ker nadlegovanje na delovnem mestu otežuje dostop do zaposlitve, zlasti invalidkam;

17 Statistika EU o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) 2017.
18 Prav tam.
19 Statistika EU o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) 2018.
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M. ker je diskriminacija invalidov pri zaposlovanju povezana z manj možnostmi za 
vključujoče izobraževanje in poklicno usposabljanje, diskriminacijo na stanovanjskem 
področju, slabšim zdravjem in nezadostno dostopnostjo; 

N. ker je dostopnost delovnih mest, prevoza in storitev podpore nujna za to, da lahko 
invalidi uživajo pravico do dela;

O. ker je zaradi različnih opredelitev invalidnosti, različnih načinov ocenjevanja in 
razvrščanja invalidnosti, ki se uporabljajo v posameznih državah članicah, in odsotnosti 
vzajemnega priznavanja statusa invalidnosti ovirano svobodno gibanje invalidov v EU;

1. poziva institucije EU in države članice, naj ponovno potrdijo svojo zavezanost 
udejanjanju vključujoče enakosti za invalide, v celoti izvajajo Konvencijo OZN o 
pravicah invalidov in si še bolj prizadevajo za oblikovanje vključujočega, dostopnega in 
nediskriminatornega trga dela EU za invalide in za vse;

Za vključujoče in dostopno delovno mesto

2. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo standarde univerzalnega oblikovanja 
in smernice o dostopnosti okolij, programov, storitev in proizvodov;

3. poziva države članice, naj za invalide zagotovijo razumne prilagoditve na delovnem 
mestu ter omogočijo ustrezno usposabljanje delodajalcev in invalidov v dostopni obliki; 
poziva Komisijo, naj pripravi jasne smernice EU o razumnih prilagoditvah in v njih 
navede, v kakšnih oblikah se lahko zagotovijo glede na potrebe posameznika, tako da 
bo mogoče člen 5 direktive učinkovito prenesti v nacionalno zakonodajo; poziva 
Komisijo, naj po potrebi sproži postopke za ugotavljanje kršitev;

4. poziva države članice, naj uporabljajo obvezne kvote za zagotavljanje raznolikosti na 
delovnem mestu in uvedejo sankcije za njihovo neizpolnjevanje, vključno z denarnimi 
kaznimi, denar iz katerih naj se nameni za financiranje vključujočega izobraževanja in 
programov zaposlovanja za invalide; države članice poziva tudi, naj izvajajo obvezne 
letne načrte zagotavljanja raznolikosti s cilji in rednim ocenjevanjem ter podpirajo 
delodajalce pri zaposlovanju invalidov, na primer z vzpostavitvijo prostovoljnega 
seznama invalidnih kandidatov, s katerega se izberejo kandidati za zaposlitev; poziva 
države članice, naj zagotovijo usposabljanje o veljavnih pravilih;

5. poziva institucije EU, naj dajejo zgled, tako da določijo kvote za zagotavljanje 
raznolikosti, pripravijo notranje smernice o razumnih prilagoditvah, poskrbijo za polno 
dostopnost med postopkom zaposlovanja in na delovnem mestu ter zaposlujejo invalide 
na vseh ravneh; poziva države članice, naj storijo enako v svoji javni upravi;

6. poziva države članice, naj sprejmejo trajnostne vključujoče politike zaposlovanja, 
zagotovijo davčne spodbude in sprejmejo druge ukrepe finančne podpore za podjetja, ki 
zaposlijo invalide, podpirajo vključujoča podjetja prek javnega naročanja ter pomagajo 
podjetjem, ki za odpravljanje prečne prikrajšanosti ponujajo ciljno usmerjene pozitivne 
ukrepe; 

7. poziva Komisijo in države članice, naj takoj sprejmejo ukrepe, s katerimi s 
sodelovanjem invalidov ocenijo glavne trende glede prihodnosti dela z vidika 
invalidnosti, ter opredelijo in sprožijo ustrezne vključujoče pobude, namenjene 
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vseživljenjskemu učenju ter razvoju znanj in spretnosti invalidov od zgodnje starosti 
naprej;

8. poziva države članice, naj povečajo zmogljivosti javnih služb za zaposlovanje, da bi 
vzpostavile mrežo vključujočih podjetij, pripravile prostovoljni seznam invalidnih 
iskalcev zaposlitve ter zaposlile zaposlitvene mentorje, ki bi invalidom zagotavljali 
prilagojeno oceno in podporo, in pomočnike pri opravljanju dela, ki bi invalidom 
pomagali delati na odprtem trgu dela;

9. poziva države članice, naj podpirajo usposabljanje univerzitetnih študentov o 
univerzalnem oblikovanju, razumnih prilagoditvah in raznolikosti na delovnem mestu, 
pri čemer naj sodelujejo invalidi, ter olajšajo usposabljanje zaposlitvenih mentorjev, 
pomočnikov pri opravljanju dela in svetovalcev za raznolikost, s poudarkom na 
posebnostih različnih vrst invalidnosti;

10. poziva države članice, naj ocenijo, kako učinkovito obstoječa zaščitena delovna mesta 
omogočajo invalidom pridobiti potrebna znanja in spretnosti, da bi se lahko zaposlili na 
odprtem trgu dela, zagotovijo, da za ta delovna mesta veljajo pravni okviri, ki obsegajo 
socialno varnost, minimalne plače in nediskriminacijo, ter ta delovna mesta postopno 
ukinejo; poziva Komisijo, naj ta proces spremlja;

Za delovno mesto brez diskriminacije

11. poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo kampanje za ozaveščanje v dostopni 
obliki in znakovnih jezikih o prispevkih invalidov, da bi izkoreninili obstoječo 
stigmatizacijo invalidov in predsodke do njih ter si prizadevali za preprečevanje 
nadlegovanja in izkoriščanja; 

12. poziva države članice, naj sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi vsem zagotovili 
nediskriminacijo, omogočili razumne prilagoditve v vseh fazah dela ter poskrbeli, da 
bodo lahko invalidi svoje delavske in sindikalne pravice uveljavljali enako kot drugi ter 
da bodo zaščiteni pred nasiljem in nadlegovanjem, med drugim tudi pred spolnim 
nadlegovanjem; poziva institucije EU, naj sprejmejo enake ukrepe;

13. poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo obstoječe razlike v plačah med 
spoloma ter razlike med plačami zaradi invalidnosti in etnične pripadnosti, ter tako 
preprečijo plačno diskriminacijo delavcev, izpostavljenih presečni diskriminaciji, in 
tveganje, da bodo postali revni zaposleni;

14. poziva države članice, naj invalidom, ki vstopijo na trg dela ali presežejo določen 
dohodkovni prag, ne odvzamejo nadomestil za invalidnost, s katerimi ti pokrijejo 
dodatne stroške, povezane s svojo invalidnostjo;

15. poziva Komisijo, naj predlaga zavezujočo zakonodajo o standardih za organe za 
enakost, s katero bi jim dodelila močnejša pooblastila za zagotavljanje enakega 
obravnavanja invalidov;

16. poziva Komisijo in države članice, naj uskladijo opredelitev invalidnosti in zagotovijo 
vzajemno priznavanje statusa invalidnosti med državami članicami, da bi tako 
invalidom omogočile prosto gibanje in uživanje pravic iz državljanstva EU;
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17. poziva Komisijo, naj uporabo evropske kartice ugodnosti za invalide razširi na vse 
države članice in njeno področje uporabe razširi tako, da jo bo mogoče uporabljati za 
priznavanje statusa invalidnosti posameznika in za dostop do storitev po vsej EU;

Nadaljnji ciljno usmerjeni ukrepi in vključevanje pravic invalidov

18. poziva Komisijo, naj v strategiji EU o invalidnosti za obdobje po letu 2020 poseben 
poudarek nameni zaposlovanju, upošteva vse določbe Konvencije o pravicah invalidov, 
določi zavezujoče cilje glede raznolikosti na delovnem mestu, odpravi presečno 
diskriminacijo in s sodelovanjem invalidov spremlja učinkovitost strategije; poziva 
Komisijo, naj predlaga ukrepe za obravnavo izzivov in kršitev pravic invalidov, 
povezanih s pandemijo COVID-19;

19. poziva k zbiranju podatkov v zvezi z invalidnostjo na ravni EU s pristopom na podlagi 
človekovih pravic, razčlenjenih po spolu, starosti, vrsti invalidnosti, rasi/narodnosti, 
spolni usmerjenosti ipd., vključno s podatki o invalidih, ki doslej niso bili vključeni v 
statistiko;

20. poziva vse institucije EU in države članice, naj vzpostavijo tesno sodelovanje z invalidi 
in njihovimi predstavniškimi organizacijami ter zagotovijo njihovo dostopno in 
smiselno sodelovanje v vseh fazah zadevne zakonodaje in programov, vključno s 
splošnimi;

21. poziva Komisijo in države članice, naj pravice invalidov vključujejo v vse predloge v 
zvezi z zaposlovanjem;

22. poziva Komisijo, zlasti Projektno skupino za enakost, in države članice, naj 
sistematično vključujejo pravice invalidov, pri čemer naj posebno pozornost namenjajo 
invalidom, izpostavljenim presečni diskriminaciji; 

23. poziva Svet, naj sprejme predlagano horizontalno protidiskriminacijsko direktivo in s 
tem varstvo invalidov razširi na področja zunaj zaposlovanja; 

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo pri dodeljevanju sredstev EU upoštevali 
standardi EU in mednarodni standardi na področju človekovih pravic ter se s temi 
sredstvi ne bodo podpirali ukrepi in programi, ki prispevajo k segregaciji, in zagotovi, 
da bodo ukrepi, ki jih financira EU, dosegli invalide in zagotovili njihovo dejavno 
udeležbo;

°

° °

25. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in 
parlamentom držav članic.


