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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că Comisia pentru petiții primește un număr mare de petiții referitoare 
la nerespectarea principiului egalității de tratament în ceea ce privește accesul la 
educație incluzivă, piața muncii, formarea profesională, promovarea și condițiile de 
muncă ale persoanelor cu dizabilități, prin urmare este necesară o abordare mai 
complexă; reiterează necesitatea de a face portalul web pentru petiții mai accesibil, mai 
transparent și mai deschis pentru toți cetățenii;

2. condamnă faptul că, potrivit acestor petiții, persoanele cu dizabilități se confruntă în 
continuare cu numeroase dificultăți și cu discriminări legate de accesibilitate, de 
participarea la ocuparea forței de muncă, de educație și de mobilitatea în interiorul UE; 
consideră inacceptabil faptul că mulți angajatori nu iau încă măsurile adecvate pentru a 
rezolva aceste probleme, în ciuda faptului că aceste măsuri sunt esențiale pentru 
incluziunea economică și socială a celor 100 de milioane de persoane cu dizabilități din 
Uniune și cu toate că inteligența artificială, tehnologiile, instrumentele și aplicațiile 
digitale sunt disponibile pentru a răspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu 
dizabilități; subliniază că acest lucru duce la excluderea unei mari părți din resursele 
umane disponibile; consideră că angajarea la distanță este un instrument important 
pentru creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă în rândul lucrătorilor cu 
dizabilități și pentru stimularea transformării efective a locurilor de muncă în locuri de 
muncă accesibile; evidențiază nevoia de cooperare cu sectorul privat pentru a oferi 
instrumentele de lucru adecvate.

3. constată că punerea la dispoziție a unor înlesniri rezonabile pentru persoanele cu 
dizabilități este unul dintre elementele esențiale ale directivei și că Comisia ar trebui să 
continue să monitorizeze cu strictețe transpunerea sa corectă în legislația națională;

4. deplânge faptul că discriminarea bazată pe religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau 
orientare sexuală poate submina îndeplinirea obiectivelor Tratatului privind Uniunea 
Europeană (TUE);

5. își reia apelul adresat statelor membre să adopte măsuri speciale pentru a garanta 
egalitatea deplină în practică, cu scopul de a preveni sau compensa dezavantajele legate 
de dizabilități, luând în considerare posibilitățile oferite de inteligența artificială și 
recomandă statelor membre să vegheze că încadrarea în muncă a persoanelor cu 
dizabilități să fie luată în considerare în programele lor naționale de reformă; invită 
statele membre să încurajeze firmele să asigure o mai mare incluziune a persoanelor cu 
dizabilități în cadrul activităților lor; încurajează, în acest context, simplificarea 
sprijinului financiar și tehnic pentru angajarea persoanelor cu dizabilități și adaptarea 
procedurilor de recrutare, astfel încât persoanele cu dizabilități să aibă mai ușor acces la 
ofertele de locuri de muncă și la procedurile de depunere a cererilor; subliniază 
necesitatea de a îmbunătăți competențele digitale în rândul populației active și 
accentuează că digitalizarea va contribui la o mai mare incluziune socială și va ajuta 
persoanele în vârstă și lucrătorii cu dizabilități să rămână mai mult timp pe piața forței 
de muncă;
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6. regretă profund aplicarea inegală și deficitară a Directivei 2000/78/CE a Consiliului în 
unele state membre, care nu monitorizează în mod eficace și uniform încălcările 
repetate ale legislației UE;

7. afirmă că dreptul fiecărei persoane la egalitate în fața legii și la protecție împotriva 
discriminării constituie un drept universal recunoscut prin Declarația Universală a 
Drepturilor Omului, prin Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare față de femei, prin pactele internaționale privind 
drepturile civile și politice și drepturile economice, sociale și culturale și prin Convenția 
europeană pentru apărarea drepturilor omului, semnate de toate statele membre; 
reamintește că Convenția nr. 111 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) interzice 
discriminarea la încadrarea în muncă și în exercitarea profesiei;

8. subliniază că Directiva 2000/78/CE a Consiliului nu conține nicio definiție a noțiunii 
„dizabilitate” și încurajează statele membre să interpreteze legislația UE astfel încât să 
ofere o bază pentru noțiunea „dizabilitate”, în conformitate cu Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD);

9. invită statele membre să completeze cadrul juridic al Uniunii în materie de combatere a 
discriminării și, în acest sens salută aderarea UE la UNCRPD; reamintește că UNCRPD 
este obligatorie pentru UE, instituțiile sale și statele sale membre, care au obligația 
directă de a o pune în aplicare pe deplin, inclusiv articolul 27 privind munca și ocuparea 
forței de muncă; subliniază că este important să se actualizeze cadrul juridic privind 
persoanele fără capacitate juridică, adoptând regimuri de luare a deciziilor asistată 
pentru a le permite, în cele din urmă, să își exercite practic dreptul la un loc de muncă;

10. declară că, în conformitate cu articolul 6 din TUE, Uniunea Europeană se bazează pe 
principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale și pe principiul statului de drept - principii care sunt comune tuturor 
statelor membre - și că drepturile fundamentale, garantate de Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și așa cum rezultă acestea din tradițiile 
constituționale comune ale statelor membre, constituie principii generale ale dreptului 
UE;

11. subliniază că statele membre ar trebui să depună eforturi considerabile, în termene 
definite, pentru a adapta locurile de muncă la nevoile individuale ale persoanelor cu 
dizabilități, în vederea îmbunătățirii accesibilității acestora și a satisfacerii nevoilor 
speciale ale lucrătorilor cu dizabilități, astfel încât să promoveze, în sectorul privat, un 
mediu favorabil pentru angajarea persoanelor cu toate tipurile de dizabilități pe piața 
deschisă a muncii; subliniază importanța utilizării pe scară mai largă a tehnologiilor 
moderne în acest scop și insistă asupra promovării dialogului între partenerii sociali în 
vederea promovării egalității de tratament, inclusiv la nivel legislativ, după caz, și prin 
schimbul constant de bune practici, pentru a promova mai ales incluziunea femeilor cu 
dizabilități, a persoanelor care provin dintr-un mediu socioeconomic defavorizat, a 
minorităților naționale și lingvistice și a persoanelor LGBTQ + cu dizabilități; consideră 
că cercetarea în domeniu ar trebui să fie publicată într-un limbaj simplu; consideră, în 
acest context, că politica de stimulare și recompensă este eficace în îmbunătățirea 
accesibilității la locul de muncă;

12. invită Comisia ca, în lumina acestor deficiențe sistematice de punere în aplicare, să 
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stabilească de urgență o monitorizare efectivă a respectării directivei la toate nivelurile 
și în toate statele membre, să lanseze imediat investigațiile necesare privind posibilele 
încălcări ale directivei și să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva statelor membre responsabile, unde este cazul;

13. subliniază că este important ca victimele discriminării să aibă acces la informații; 
consideră că este necesar ca statele membre să adopte măsuri adecvate pentru a garanta 
că victimele pot obține și că beneficiază de consiliere și asistență juridică rezonabilă și 
accesibilă în toate etapele procedurii judiciare, inclusiv de consiliere confidențială și 
personalizată și sprijin emoțional, personal și moral din partea organismelor de 
promovare a egalității sau a intermediarilor lor corespunzători; mai mult, invită statele 
membre să combată hărțuirea și violența la locul de muncă, fenomene care încalcă 
demnitatea unei persoane și/sau creează un mediu de lucru caracterizat prin agresivitate;

14. salută inițiativele Comisiei, cum ar fi premiul „Access City Award”, și pledează pentru 
inițiative la nivel național, regional și local.

15. invită toate statele membre și Comisia să ia măsuri concrete, în cooperare cu 
organizațiile persoanelor cu dizabilități și cu partenerii sociali, pentru a realiza 
integrarea socială și economică a persoanelor cu dizabilități, să sensibilizeze în legătură 
cu drepturile acestora, să facă schimb de rezultate ale cercetărilor și de bune practici și 
să combată șomajul în rândul tinerilor și al persoanelor în vârstă, întrucât șomajul poate 
duce la sărăcie, excluziune socială, probleme de sănătate mintală și lipsă de adăpost; 
solicită statelor membre să asigure accesul persoanelor cu dizabilități la o educație de 
calitate, la înlesniri rezonabile, la măsuri de ocupare a forței de muncă precum Garanția 
pentru tineret și programe de schimb precum Erasmus+; reafirmă că este important să se 
evite segregarea profesională, conectând persoanele cu dizabilități la piața deschisă a 
forței de muncă și oferindu-le astfel posibilitatea de a fi angajate în domeniul pe care îl 
aleg;

16. subliniază că persoanele cu dizabilități au un potențial și un talent enorme, care nu ar 
trebui irosite. subliniază că, având în vedere impactul economic al pandemiei, UE ar 
trebui să valorifice pe deplin potențialul tuturor cetățenilor săi;

17. încurajează statele membre să mențină sau să adopte măsuri menite să prevină 
dezavantajele sau să le compenseze, sprijină organizațiile al căror obiect principal de 
activitate este realizarea de acțiuni concrete pentru persoanele aflate în dificultate și 
consideră că analiza de la caz la caz a proporționalității și calculele costuri-beneficii vor 
continua să aibă un impact asupra măsurilor specifice luate de statele membre, în 
numele acțiunilor pozitive;

18. invită Comisia să se axeze mai mult pe trecerea de la serviciile instituționale la cele 
bazate pe comunitate și familie în conformitate cu UNCRPD și să remedieze 
deficiențele identificate în cazul 1233/2019/MMO al Ombudsmanului;

19. invită statele membre să promoveze accesul la încadrarea în muncă și integrarea pe 
piața muncii pentru toți lucrătorii, indiferent de vârsta lor, și să pună în aplicare măsuri 
legate de gen, dizabilități, remunerare, calificare, dezvoltarea carierei și sănătate și 
siguranță pentru protejarea tuturor lucrătorilor la locul de muncă;

20. subliniază că măsurile de combatere a discriminării pe criterii de vârstă trebuie să evite, 
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din principiu, diferențierea între tineri și persoane în vârstă și că orice formă de 
discriminare nejustificată pe criterii de vârstă trebuie să fie tratată în mod adecvat;

21. subliniază rolul femeilor care, de obicei, au responsabilitatea principală pentru îngrijirea 
copiilor și a persoanelor cu dizabilități dependente și faptul că femeile cu dizabilități se 
confruntă cu o dublă discriminare care a dus la o rată a șomajului mai ridicată statistic; 
subliniază că acest lucru are un efect direct asupra posibilităților și a mijloacelor de 
acces ale femeilor la piața muncii și asupra dezvoltării lor profesionale și le poate afecta 
perspectivele de angajare; declară că femeile sunt persoanele afectate în cea mai mare 
măsură de șomaj și sunt discriminate negativ la încadrarea în muncă, în special femeile 
însărcinate și mamele, inclusiv mamele care alăptează; solicită statelor membre să 
promoveze cercetarea pe această temă, deoarece datele sunt insuficiente, și să creeze un 
sistem flexibil de concediu pentru creșterea copilului, cu garantarea locului de muncă la 
sfârșitul concediului, care să fie accesibil tuturor părinților, indiferent de gen;

22. consideră că multe persoane cu dizabilități pot fi modele decisive pentru noi toți, 
arătând ce se poate realiza prin voință și cum se pot depăși problemele. remarcă faptul 
că aceste dificultăți favorizează abilități specifice, după cum reiese din prezența 
persoanelor cu dizabilități la conducerea unor organizații importante.

23. declară că în aplicarea principiului egalității de tratament, UE ar trebui să urmărească, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din TUE, eliminarea inegalităților și să 
promoveze egalitatea între bărbați și femei, în special având în vedere că femeile sunt 
adesea victime ale discriminării multiple;

24. subliniază că familiile monoparentale, îndeosebi mamele singure, se regăsesc mult mai 
frecvent printre persoanele sărace care lucrează și că toate măsurile adoptate ar trebui să 
acorde o atenție specială familiilor monoparentale;

25. insistă asupra actualizării și reînnoirii Strategiei europene pentru persoanele cu 
dizabilități post-2020 cu scopul de a reduce și mai mult inegalitățile pentru persoanele 
cu dizabilități și de a promova incluziunea socială și economică și independența 
adaptată a acestora, ținând seama de problemele și dificultățile legate de dizabilitățile 
care au apărut în urma pandemiei de COVID-19; observă că este posibil ca măsurile de 
izolare luate de guverne și munca la distanță să fi afectat negativ persoanele cu 
dizabilități, indiferent dacă au beneficiat de îngrijire la domiciliu sau în instituții; 
accentuează că este necesar să se prevadă acordarea unui sprijin financiar angajatorilor 
de persoane cu dizabilități pentru a le furniza acestora echipamentul necesar muncii la 
distanță;

26. invită Comisia și statele membre să garanteze că fondurile UE sunt cheltuite întotdeauna 
în conformitate cu standardele UE și cele internaționale în materie de drepturi ale 
omului și că nu finanțează niciodată medii de viață sau de muncă segregate pentru 
persoanele cu dizabilități, fără perspectiva de a găsi o locuință în afara instituțiilor 
specializate sau un loc de muncă neprotejat;

27. subliniază că dificultățile generate de pandemia de COVID-19 au afectat disproporționat 
persoanele cu dizabilități; îndeamnă guvernele să țină seama de impactul pe care 
cerințele de izolare și de muncă la distanță îl au asupra persoanelor cu dizabilități; invită 
Comisia și statele membre să soluționeze problemele menționate în rezoluția 
Parlamentului European din 8 iulie 2020 referitoare la drepturile persoanelor cu 
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dizabilități intelectuale în timpul crizei provocate de COVID-19 și în rezoluția sa din 18 
iunie 2020 referitoare la alocarea de fonduri suplimentare pentru cercetarea biomedicală 
privind encefalomielita mialgică.
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