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Písemné prohlášení v souladu s článkem 123 jednacího řádu o vzdělávání
a zaměstnávání osob trpících poruchami autistického spektra a obdobnými problémy1

1. osoby, které trpí vysokofunkčním autismem a obdobnými problémy, se v EU setkávají
s mnoha obtížemi v oblasti vzdělávání a práce; tyto obtíže přetrvávají i navzdory dobrým
pracovním příležitostem, které mají v oblasti informačních a komunikačních technologií a
v technických oborech (věda, technologie, inženýrské obory a matematika), kde je od
pracovníků vyžadováno soustředění na detail, rozpoznávání vzorců a odolnost při výkonu
opakujících se úkolů;
2. výměna osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a zaměstnávání těchto osob má v EU
nivelizační efekt a přináší výhody všem zainteresovaným stranám;
3. Komise a Rada se proto vyzývají, aby:
– podporovaly vzdělávací a pracovní příležitosti pro osoby trpící autismem;
– podporovaly výměnu osvědčených postupů napříč celou EU a dokumentaci toho, jaké
sociální přínosy opatření učiněná v tomto směru mají;
– podporovaly soustavný výzkum autismu, zejména pokud jde o integraci autistických
osob v rámci vzdělávání a na trhu práce;
4. Komise se rovněž vyzývá, aby zvýšila informovanost zaměstnavatelů ve veřejném
i soukromém sektoru o možnostech finanční podpory a výhod, které jsou se
zaměstnáváním autistů spojeny;
5. toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1

Pokud v souladu s čl. 123 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu z jednání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo pro
Parlament závazné.
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