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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Peticijų komitetas gauna daug peticijų dėl to, kad netinkamai 
įgyvendinamas vienodo požiūrio principas kalbant apie įtraukaus švietimo, užimtumo, 
profesinio mokymo ir paaukštinimo pareigose galimybes bei apie neįgaliųjų darbo 
sąlygas, todėl yra reikalingas labiau kompleksinis požiūris; pakartoja, kad peticijų 
interneto portalą reikia padaryti prieinamesnį, skaidresnį ir atvirą visiems piliečiams;

2. smerkia tai, kad, remiantis šiomis peticijomis, neįgalieji ir toliau susiduria su daugybe 
problemų ir patiria diskriminaciją, susijusią su prieinamumu, dalyvavimu darbo rinkoje, 
švietimu ir judumu ES; mano, jog nepriimtina, kad daugelis darbdavių vis dar nesiima 
tinkamų priemonių šiems klausimams spręsti, nors tokios priemonės yra labai svarbios 
100 mln. neįgaliųjų ES ekonominei ir socialinei įtraukčiai ir nors yra galimybių 
naudotis dirbtiniu intelektu, skaitmeninėmis technologijomis, priemonėmis ir 
taikomosiomis programomis, siekiant patenkinti individualius neįgaliųjų poreikius; 
pabrėžia, kad dėl to nepanaudojama didelė dalis turimų žmogiškųjų išteklių; mano, kad 
nuotolinis darbas yra svarbi priemonė siekiant padidinti neįgalių darbuotojų užimtumo 
lygį ir skatinti veiksmingą darbo vietų pertvarkymą į prieinamas darbo vietas; pabrėžia, 
kad reikia bendradarbiauti su privačiuoju sektoriumi siekiant užtikrinti tinkamas darbo 
priemones;

3. pažymi, kad neįgaliesiems tinkamų patalpų įrengimas yra vienas iš pagrindinių 
direktyvos elementų ir kad Komisija turėtų toliau griežtai stebėti, ar ši direktyva 
tinkamai perkeliama į nacionalinę teisę;

4. apgailestauja dėl to, kad diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos gali trukdyti siekti Europos Sąjungos sutartyje (ES sutartyje) 
nustatytų tikslų;

5. pakartoja savo raginimą valstybėms narėms imtis konkrečių priemonių siekiant faktiškai 
užtikrinti visišką lygybę, kad būtų išvengta su negalia susijusių nepalankių sąlygų arba 
už jas būtų kompensuojama, atsižvelgiant į dirbtinio intelekto teikiamas galimybes, ir 
rekomenduoja valstybėms narėms užtikrinti, kad jų nacionalinėse reformų programose 
būtų sprendžiamas neįgaliųjų užimtumo klausimas; ragina valstybes nares skatinti 
įmones užtikrinti didesnę neįgaliųjų įtrauktį į savo verslą; atsižvelgdamas į tai, ragina 
supaprastinti finansinę ir techninę pagalbą, teikiamą įdarbinant neįgaliuosius, ir 
pritaikyti įdarbinimo procedūras, kad neįgalieji galėtų lengviau gauti darbo pasiūlymus 
ir dalyvauti įdarbinimo procedūrose; pabrėžia, kad reikia didinti dirbančiųjų gyventojų 
skaitmeninius įgūdžius, ir pabrėžia, kad skaitmeninimas prisidės prie didesnės 
socialinės įtraukties ir padės vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliems darbuotojams 
ilgiau išlikti darbo rinkoje;

6. labai apgailestauja dėl nevienodo ir netinkamo Tarybos direktyvos 2000/78/EB 
vykdymo užtikrinimo kai kuriose valstybėse narėse, kurioms nepavyksta veiksmingai ir 
vienodai stebėti ir bausti už nuolatinius ES teisės pažeidimus;
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7. teigia, kad visų asmenų teisė į lygybę prieš įstatymą ir teisė į apsaugą nuo 
diskriminacijos yra visuotinė teisė, pripažįstama pagal Visuotinę žmogaus teisių 
deklaraciją, JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, 
Tarptautinius pilietinių ir politinių teisių bei ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 
paktus ir Europos žmogaus teisių konvenciją – juos yra pasirašiusios visos valstybės 
narės; primena, kad Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) Konvencija Nr. 111 
draudžiama diskriminacija užimtumo ir profesinėje srityse;

8. pabrėžia, kad Tarybos direktyvoje 2000/78/EB nėra jokios negalios sąvokos apibrėžties, 
ir ragina valstybes nares ES teisę aiškinti taip, kad būtų nustatytas negalios sąvokos 
pagrindas, atitinkantis JT neįgaliųjų teisių konvenciją (JT NTK);

9. ragina valstybes nares baigti kurti Sąjungos kovos su diskriminacija teisinę sistemą ir 
šiuo atžvilgiu palankiai vertina ES prisijungimą prie JT neįgaliųjų teisių konvencijos; 
primena, kad JT neįgaliųjų teisių konvencija yra privaloma ES, jos institucijoms ir 
valstybėms narėms, kurios yra tiesiogiai įpareigotos ją, įkaitant jos 27 straipsnį dėl 
darbo ir užimtumo, visapusiškai įgyvendinti; pabrėžia, kad svarbu atnaujinti teisinę 
sistemą, susijusią su neveiksniais asmenimis, patvirtinant sprendimų priėmimo 
pasinaudojant pagalba procedūras, kad jiems galiausiai būtų sudarytos sąlygos iš tikrųjų 
pasinaudoti savo teise įsidarbinti;

10. remdamasis ES sutarties 6 straipsniu pažymi, kad Europos Sąjunga grindžiama laisvės, 
demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės 
principais, t. y. principais, kurie yra bendri visoms valstybėms narėms, ir kad 
pagrindinės teises, kurias garantuoja Europos žmogaus teisių konvencija ir kurios kyla 
iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų, sudaro ES teisės bendruosius 
principus;

11. pabrėžia, kad valstybės narės per nustatytus laikotarpius turėtų įdėti daug pastangų, kad 
darbo vietos būtų pritaikytos individualiems neįgaliųjų poreikiams, siekiant pagerinti jų 
prieinamumą ir atsižvelgti į specialius neįgalių darbuotojų poreikius, kad privačiajame 
sektoriuje būtų skatinama palanki aplinka įdarbinti bet kokios rūšies negalią turinčius 
asmenis atviroje darbo rinkoje; pabrėžia, kad tuo tikslu svarbu plačiau naudoti 
šiuolaikines technologijas, ir primygtinai ragina skatinti socialinių partnerių tarpusavio 
dialogą siekiant ugdyti vienodą požiūrį, įskaitant, kai tinkama, teisėkūros lygmeniu, ir 
nuolat keičiantis geriausia patirtimi, siekiant visų pirma skatinti neįgalių moterų, 
nepalankioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje esančių asmenų, tautinių ir kalbinių 
mažumų bei neįgalių LGBTQ+ asmenų įtrauktį; mano, kad su tuo susiję moksliniai 
tyrimai turėtų būti prieinami lengvai suprantama kalba; atsižvelgdamas į tai, laikosi 
nuomonės, kad gerinant darbo vietų prieinamumą yra veiksminga paskatų ir atlygio 
politika;

12. ragina Komisiją, atsižvelgiant į šias sistemingas vykdymo užtikrinimo problemas, kuo 
skubiau sukurti veiksmingą stebėjimo, kaip laikomasi šios direktyvos visais lygmenimis 
visose valstybėse narėse, sistemą, nedelsiant pradėti būtinus galimų šios direktyvos 
pažeidimų tyrimus ir pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš valstybes nares, 
atsakingas už tuos pažeidimus, jei tokių bus nustatyta;

13. pabrėžia, jog svarbu, kad diskriminacijos aukos galėtų gauti informacijos; mano, jog 
būtina, kad valstybės narės imtųsi tinkamų veiksmų užtikrinti, kad aukoms visais 
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teisinio proceso etapais būtų teikiamos pagrįstos ir prieinamos teisinės konsultacijos ir 
pagalba, įskaitant lygybės įstaigų arba tinkamų tarpininkų teikiamas konfidencialias 
konsultacijas, asmenines konsultacijas ir emocinę, asmeninę bei moralinę paramą; taip 
pat ragina valstybes nares kovoti su priekabiavimu ir smurtu darbo vietoje, kurie 
pažeidžia asmens orumą ir (arba) sukuria užgaulią aplinką darbe;

14. palankiai vertina Komisijos iniciatyvas, pvz., Prieinamiausio miesto apdovanojimą, ir 
propaguoja iniciatyvų įgyvendinimą nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis;

15. ragina visas valstybes nares ir Komisiją imtis efektyvių veiksmų, bendradarbiaujant su 
neįgaliųjų organizacijomis ir socialiniais partneriais, kad būtų užtikrinta socialinė ir 
ekonominė neįgaliųjų integracija, didinamas informuotumas apie jų teises, dalijamasi 
moksliniais tyrimais ir geriausia patirtimi bei kovojama su jaunimo ir vyresnio amžiaus 
žmonių nedarbu, nes nedarbas gali lemti skurdą, socialinę atskirtį, psichikos sveikatos 
problemas ir benamystę; ragina valstybes nares užtikrinti neįgaliesiems galimybę gauti 
kokybišką išsilavinimą, tinkamą būstą, naudotis užimtumo priemonėmis, kaip antai 
Jaunimo garantijų iniciatyva ir mainų programomis, pvz., programa „Erasmus+“; 
pakartoja, kad svarbu vengti segreguoto užimtumo, įtraukiant neįgaliuosius į atvirą 
darbo rinką ir tokiu būdu suteikiant jiems galimybę įsidarbinti jų pačių pasirinktoje 
srityje;

16. pabrėžia, kad neįgalieji turi didžiulį potencialą ir gabumus, kurių nereikėtų švaistyti; 
pažymi, kad, atsižvelgiant į pandemijos ekonominį poveikį, ES turėtų visapusiškai 
išnaudoti visų savo piliečių potencialą;

17. skatina valstybes nares toliau taikyti arba priimti priemones, kuriomis siekiama išvengti 
su negalia susijusių nepalankių sąlygų arba už jas kompensuoti, remia organizacijas, 
kurių pagrindinis tikslas yra vykdyti konkrečius veiksmus, skirtus žmonėms, kuriems 
reikia pagalbos, ir mano, kad proporcingumo ir ekonominės naudos apskaičiavimo 
analizė kiekvienu konkrečiu atveju ir toliau turės poveikį konkrečioms priemonėms, 
kurių imasi valstybės narės, įgyvendindamos pozityvius veiksmus;

18. ragina Komisiją daugiau dėmesio skirti perėjimui nuo institucinių prie bendruomenės ir 
šeimos paslaugų pagal JT neįgaliųjų teisių konvenciją ir pašalinti trūkumus, kuriuos 
nustatė ombudsmenas byloje 1233/2019/MMO;

19. ragina valstybes nares remti visų darbuotojų galimybes įsidarbinti ir integruotis į darbo 
rinką, neatsižvelgiant į jų amžių, ir taikyti priemones, susijusias su lytimi, negalia, darbo 
užmokesčiu, mokymu, karjeros raida ir sveikata bei sauga, siekiant apsaugoti visus 
darbuotojus darbo vietoje;

20. pabrėžia, kad taikant kovos su diskriminacija dėl amžiaus priemones iš esmės negali 
būti daromas skirtumas, ar diskriminuojamas jaunimas, ar vyresnio amžiaus žmonės, ir 
su bet kokia nepagrįsta diskriminacija dėl amžiaus turi būti kovojama tinkamomis 
priemonėmis;

21. atkreipia dėmesį į moterų, kurioms paprastai tenka pagrindinė atsakomybė už neįgalių 
vaikų ir neįgalių priklausomų asmenų priežiūrą, vaidmenį ir tai, kad neįgalios moterys 
susiduria su dviguba diskriminacija, o tai statistiškai padidina nedarbo lygį; pabrėžia, 
kad tai daro tiesioginę įtaką moterų galimybėms ir turimoms priemonėms patekti į darbo 
rinką bei jų tolesniam profesiniam tobulėjimui, taip pat gali neigiamai paveikti jų 
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užimtumo perspektyvas; pažymi, kad moterys labiausiai nukenčia dėl nedarbo ir patiria 
neigiamą diskriminaciją užimtumo srityje – pirmiausia nėščios moterys ir motinos, 
įskaitant krūtimi maitinančias motinas; ragina valstybes nares skatinti mokslinius 
tyrimus šia tema, nes duomenų nepakanka, ir sukurti lanksčią vaiko priežiūros atostogų 
sistemą, pagal kurią būtų garantuojamas darbas pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms, 
kurios būtų vienodai prieinamos nepriklausomai nuo lyties;

22. mano, kad daugelis neįgaliųjų gali būti aiškiai sektini pavyzdžiai mums visiems, 
parodantys, ką galima pasiekti pasitelkiant valią ir kaip galima įveikti problemas; 
pažymi, kad šie iššūkiai stiprina konkrečius įgūdžius, ir tą patvirtina neįgaliųjų 
dalyvavimas pirmaujančių organizacijų valdymo organuose;

23. teigia, kad ES įgyvendindama vienodo požiūrio principą pagal ES sutarties 3 straipsnio 
2 dalį turėtų siekti panaikinti nelygybę ir skatinti vyrų ir moterų lygybę, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad moterys dažnai tampa daugialypės diskriminacijos aukomis;

24. pažymi, kad nepilnos šeimos, ypač vienišos motinos, kur kas dažnesnės tarp skurstančių 
dirbančiųjų, ir kad visomis priimtomis priemonėmis ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas vienišiems tėvams;

25. primygtinai ragina atnaujinti ir modernizuoti Europos strategiją dėl negalios po 
2020 m., siekiant toliau mažinti nelygybę neįgaliesiems ir skatinti jų socialinę ir 
ekonominę įtrauktį bei specialiai jiems pritaikytą savarankiškumą, atsižvelgiant į dėl 
COVID-19 pandemijos kilusius iššūkius ir su negalia susijusias problemas; pažymi, kad 
izoliavimo priemonės, kurių ėmėsi vyriausybės, ir nuotolinis darbas galėjo neigiamai 
paveikti neįgaliuosius, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo prižiūrimi namuose, ar 
institucijose; pabrėžia, kad reikia svarstyti galimybę teikti finansinę paramą neįgaliųjų 
darbdaviams, siekiant suteikti jiems nuotoliniam darbui reikalingą įrangą;

26. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad ES lėšos visada būtų naudojamos 
laikantis ES ir tarptautinių žmogaus teisių standartų ir niekada nebūtų išleidžiamos 
segreguotai aplinkai – skirtai tiek neįgaliųjų gyvenimui, tiek užimtumui, nesuteikiant 
perspektyvų surasti neinstitucinį būstą ar neglobojamąjį užimtumą;

27. pabrėžia, kad COVID-19 pandemijos keliami iššūkiai turėjo neproporcingai didelį 
poveikį neįgaliesiems; primygtinai ragina vyriausybes apsvarstyti, kokį poveikį 
neįgaliesiems daro izoliacijos reikalavimai ir nuotolinis darbas; ragina Komisiją ir 
valstybes nares spręsti problemas, nurodytas 2020 m. liepos 8 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, teisių COVID-19 krizės metu ir 
2020 m. birželio 18 d. rezoliucijoje dėl papildomo finansavimo mialginio 
encefalomielito biomedicininiams moksliniams tyrimams.
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