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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta nový cieľ č. 12 akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu na obdobie 2015 – 

2019; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila systematické hodnotenie vykonávania Dohovoru 

o právach osôb so zdravotným postihnutím v dialógoch o ľudských právach s tretími 

krajinami; vyzýva osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, aby inicioval a monitoroval 

pokrok v tejto oblasti s osobitným zreteľom na úsilie o normalizáciu, pokiaľ ide 

o prístupnosť; 

2. vyzýva, aby sa časť 8 Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia odkazujúca 

na vonkajšiu činnosť naplnila začlenením skutočných a konkrétnych záväzkov, ktoré 

zlepšia životy zdravotne postihnutých ľudí, do nového zoznamu činností na obdobie 

rokov 2016 – 2020, keďže v zozname na obdobie rokov 2010 – 2015 takéto záväzky 

chýbali; 

3. podporuje účinné začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, najmä do 

miestnych komunít, a financovanie služieb pre osoby žijúce nezávisle prostredníctvom 

programov v rámci nástrojov financovania vonkajšej činnosti; žiada efektívnejšie 

využívanie štrukturálnych fondov EÚ; vyzýva na vyhodnotenie nástrojov financovania 

vonkajšej činnosti v polovici obdobia s cieľom posúdiť, ako účinne prispeli k začleneniu 

osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, odstránili prekážky a podporili 

prístupnosť; ďalej požaduje, aby všetky výdavky v rámci programov EÚ, ktoré podporujú 

inštitucionalizáciu, predchádzali segregácii osôb so zdravotným postihnutím; žiada 

posilnenie a monitorovanie výdavkov v konzultácii s organizáciami osôb so zdravotným 

postihnutím; 

4. podporuje odporúčania expertov Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím, aby 

EÚ bola prístupnejšia a inkluzívnejšia v záujme dosiahnutia prístupu k zdravotnému 

postihnutiu založenému na ľudských právach v rizikových situáciách a naliehavých 

prípadoch, a to aj prostredníctvom vykonávania sendaiského rámca; dôrazne žiada 

uplatňovanie hľadiska ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím, ktoré trpia 

dvojitou diskrimináciou, v politikách EÚ v oblasti migrácie a utečencov; zdôrazňuje, že 

tieto opatrenia by mali zabezpečiť vhodnú odpoveď na osobitné potreby osôb so 

zdravotným postihnutím a vziať do úvahy požiadavku na opatrenia v oblasti primeraného 

ubytovania na základe potrieb; nabáda na väčšie zohľadňovanie potrieb osôb so 

zdravotným postihnutím v humanitárnej reakcii členských štátov a Európskej únie;  

5. pripomína dôležitosť záverov Rady o integrácii zvládania katastrof zohľadňujúceho 

osoby so zdravotným postihnutím do celého mechanizmu civilnej ochrany EÚ a vo 

všetkých členských štátoch; vyzýva na zvyšovanie povedomia a poskytovanie informácií 

o iniciatívach na znižovanie rizika katastrof osobám so zdravotným postihnutím, 

záchranným službám a službám civilnej ochrany a na poskytovanie psychologickej 

podpory osobám so zdravotným postihnutím vo fáze obnovy po katastrofách; 

6. víta odporúčania Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím, aby EÚ vytvorila 

systém ukazovateľov založených na ľudských právach; zdôrazňuje, že tento systém musí 
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jednoznačne merať prístup osôb so zdravotným postihnutím k vonkajším programom EÚ 

a vplyv finančných prostriedkov EÚ na ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím 

v súlade s článkami 31 a 32 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím; 

požaduje výslovný odkaz na Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím vo 

všetkých usmerneniach pre posudzovanie vplyvu; vyzýva EÚ na vypracovanie 

komplexného systému zberu údajov; 

7. odporúča, aby delegácie a agentúry EÚ mali dostatočné znalosti o stratégiách EÚ 

v oblasti zdravotného postihnutia a pracovali inkluzívnym a prístupným spôsobom; 

navrhuje vytvorenie kontaktného miesta pre Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť; požaduje urýchlené zavedenie 

hľadiska zdravotného postihnutia do všetkých školení o ľudských právach poskytovaných 

v rámci misií SBOP; 

8. vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatkom formálnych konzultácií EÚ 

s organizáciami zastupujúcimi osoby so zdravotným postihnutím v rámci jej príprav na 

proces preskúmania uskutočnený Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným 

postihnutím v roku 2015 a pri príprave jej správy o pokroku; vyzýva organizácie osôb so 

zdravotným postihnutím, aby ako nezávislá strana aktívne prispievali k schôdzam 

Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím, a to aj účasťou v oficiálnych 

delegáciách EÚ na účely budúcich preskúmaní; 

9. pripomína, že ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím čelia dvojitej diskriminácii a sú 

často viac ohrozené násilím, zneužívaním, zlým zaobchádzaním alebo vykorisťovaním; 

rozhodne podporuje odporúčanie uplatňovať rodové hľadisko vo všetkých stratégiách EÚ 

pre osoby so zdravotným postihnutím, a to aj vo vonkajších politikách a činnosti EÚ. 
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