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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi daudzus lūgumrakstus par to, ka 
vienlīdzīgas attieksmes princips netiek īstenots attiecībā uz personu ar invaliditāti 
nodarbinātību, profesionālo izglītību, paaugstināšanu amatā un darba apstākļiem;

2. nosoda to, ka saskaņā ar šiem lūgumrakstiem personas ar invaliditāti joprojām saskaras 
ar daudzām problēmām, kas saistītas ar piekļūstamību, līdzdalību nodarbinātībā un 
mobilitāti ES, un diskrimināciju; uzskata par nepieņemamu to, ka daudzi darba devēji 
joprojām neveic atbilstošus pasākumus, lai risinātu šos jautājumus, neraugoties uz to, ka 
šādiem pasākumiem ir izšķiroša nozīme 100 miljonu personu ar invaliditāti 
ekonomiskajā un sociālajā iekļaušanā ES;

3. atkārtoti aicina dalībvalstis veikt īpašus pasākumus, lai praksē nodrošinātu pilnīgu 
vienlīdzību, novēršot personām ar invaliditāti nelabvēlīgo situāciju vai kompensējot 
trūkumus, un iesaka dalībvalstīm nodrošināt, ka to valsts reformu programmās tiek 
risināts jautājums par personu ar invaliditāti nodarbinātību;

4. pauž dziļu nožēlu par Padomes Direktīvas 2000/78/EK nevienmērīgo un slikto izpildi 
dažās dalībvalstīs, kuras nespēj efektīvi un vienoti uzraudzīt situāciju un sodīt par 
pastāvīgiem ES tiesību aktu pārkāpumiem;

5. uzsver, ka Padomes Direktīvā 2000/78/EK nav ietverta invaliditātes jēdziena definīcija, 
un mudina dalībvalstis interpretēt ES tiesību aktus tā, lai nodrošinātu pamatu 
invaliditātes jēdzienam saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 
(UNCRPD);

6. aicina dalībvalstis pabeigt Savienības diskriminācijas novēršanas tiesiskā regulējuma 
izstrādi, jo īpaši ņemot vērā ES pievienošanos UNCRPD un vajadzību nodrošināt 
atbilstību tās 27. pantam;

7. uzskata, ka būtu jāpieliek saprātīgas pūles, visas darbavietas pielāgojot īpašām 
vajadzībām, lai ņemtu vērā personu ar visu veidu invaliditāti iespējamo nodarbināšanu, 
un uzstāj, ka ir jāveicina sociālo partneru dialogs, lai sekmētu vienlīdzīgu attieksmi, 
tostarp uzraugot praksi darba vietā un īstenojot koplīgumus, rīcības kodeksus un 
pētījumus vai pieredzes un labas prakses apmaiņu;

8. aicina visas dalībvalstis veikt atbilstošus pasākumus, lai panāktu personu ar invaliditāti 
sociālo un ekonomisko integrāciju, palielinātu informētību, dalītos paraugpraksē un 
novērstu jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku bezdarbu, jo bezdarbs var izraisīt 
nabadzību, sociālo atstumtību un garīgās veselības problēmas;

9. uzsver sieviešu lomu, jo viņām parasti ir galvenā atbildība par bērnu un apgādājamo 
personu ar invaliditāti aprūpi; uzsver, ka tas tieši ietekmē sieviešu piekļuvi darbavietām 
un viņu profesionālo izaugsmi un var negatīvi ietekmēt viņu nodarbinātības noteikumus;
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10. iestājas par Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. gada 
atjaunināšanu un atjaunošanu ar mērķi vēl vairāk samazināt nevienlīdzību, kurai 
pakļautas nelabvēlīgā situācijā esošas personas, un veicināt minēto personu sociālo un 
ekonomisko integrāciju un neatkarību, ņemot vērā ar invaliditāti saistītās problēmas un 
jautājumus, kas radušies Covid-19 pandēmijas rezultātā; norāda, ka valdību veiktie 
pasākumi pārvietošanās ierobežošanai un tāldarbs, iespējams, ir negatīvi ietekmējuši 
personas ar invaliditāti.


