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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá nový cíl č. 12 akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2015 až 

2019; vyzývá Komisi, aby zajistila, že provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením (CRPD) se v dialogu o lidských právech se třetími zeměmi bude systematicky 

řešit; vyzývá zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby v této oblasti sledoval pokrok a 

zasazoval se o jeho vývoj, se zvláštním ohledem na úsilí o standardizaci co se týče 

dostupnosti; 

2. důrazně vyzývá, aby byly do paragrafu 8 Evropské strategie pro pomoc osobám se 

zdravotním postižením s odkazem na vnější činnost začleněny skutečné a konkrétní 

závazky, které zlepší životy osob se zdravotním postižením, v novém „seznamu akcí“ pro 

období 2016 až 2020, vzhledem k tomu, že v seznamu pro období 2010 až 2015 takové 

závazky chyběly; 

3. podporuje účinné začlenění osob se zdravotním postižením ve společnosti, zejména 

v místních komunitách, a financování služeb pro osoby žijící samostatně prostřednictvím 

programů v rámci nástroje pro financování vnější činnosti; požaduje efektivnější 

využívání strukturálních fondů EU; vyzývá k tomu, aby byly v polovině období 

vyhodnoceny nástroje financování vnější činnosti, a to s cílem posoudit, jak účinně 

přispěly k začlenění osob se zdravotním postižením ve svých společnostech, odstranění 

překážek a podpoře dostupnosti; požaduje dále zastavení veškerých výdajů v rámci 

programů EU, které přispívají k institucionalizaci s cílem vyhnout se segregaci osob se 

zdravotním postižením; vyzývá k posílení a monitorování výdajů po konzultaci 

s organizacemi zdravotně postižených; 

4. podporuje doporučení odborníků Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, aby 

v rizikových situacích a naléhavých případech EU zaujala ke zdravotnímu postižení 

dostupnější a více začleňující přístup založený na ochraně lidských práv, včetně 

prostřednictvím provádění sendajského rámce; důrazně žádá, aby lidských práva osob se 

zdravotním postižením, které zažívají dvojnásobnou diskriminaci, byla začleňována do 

politik EU v oblasti migrace a uprchlické krize; zdůrazňuje, že tato opatření by měla 

zajistit vhodnou reakci na specifické potřeby osob se zdravotním postižením a zohlednit 

požadavek na opatření v oblasti přiměřeného ubytování na základě potřeb; podporuje další 

začleňování potřeb osob se zdravotním postižením do humanitárních intervencí členských 

států a Evropské unie;  

5. znovu připomíná význam závěrů Rady týkajících se zohledňování osob se zdravotním 

postižením při zvládání katastrof v rámci mechanismu civilní ochrany EU a členských 

států; vyzývá ke zvyšování povědomí mezi osobami se zdravotním postižením, subjekty 

naléhavé pomoci a civilní ochrany v Evropě, co se týče iniciativ snižování rizika katastrof 

a poskytování psychologické podpory osobám se zdravotním postižením ve fázi obnovy 

činností po katastrofách; 

6. vítá doporučení Výboru pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, aby EU 

vytvořila systém ukazatelů založený na lidských právech; zdůrazňuje, že v souladu 
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s články 31 a 32 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením musí tento 

systém jasně hodnotit, do jaké míry jsou programy vnější pomoci EU dostupné pro osoby 

se zdravotním postižením a jaký je dopad finančních prostředků EU na lidská práva osob 

se zdravotním postižením;  vyzývá k výslovnému odkazu na Úmluvu OSN o právech osob 

se zdravotním postižením ve všech pokynech k posuzování dopadů a vyzývá EU, aby 

vypracovala komplexní systém shromažďování údajů; 

7. doporučuje, aby delegace a agentury EU vykazovaly dostatečný přehled, pokud jde 

o strategie EU pro zdravotně postižené, a pracovaly způsobem, který by podporoval 

začlenění a dostupnost; navrhuje, aby bylo pro CRPD v Evropské službě pro vnější 

činnost vytvořeno centrální kontaktní místo; vyzývá k urychlenému zavedení hlediska 

zdravotního postižení do všech kurzů odborné přípravy v oblasti lidských práv 

poskytované v rámci misí SBOP; 

8. s velkým politováním poukazuje na skutečnost, že ze strany EU neprobíhají konzultace 

s organizacemi pro osoby se zdravotním postižením v rámci příprav přezkumu 

prováděného Výborem OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením v roce 

2015 a rovněž při přípravě zprávy o pokroku; vyzývá k tomu, aby organizace lidí se 

zdravotním postižením byly v budoucnu plně zapojeny a aktivně přispívaly při jednáních 

v rámci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením jako nezávislé samostatné 

subjekty; 

9. připomíná, že ženy a dívky se zdravotním postižením zažívají dvojnásobnou diskriminaci 

a často jsou více ohroženy násilím, zneužíváním, špatným zacházením či využíváním; 

silně podporuje doporučení účinněji začlenit genderové hledisko do strategií EU v oblasti 

zdravotního postižení a to včetně do vnějších politik a činností EU; 
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