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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že zhruba 15 % světové populace, či odhadem jedna miliarda lidí, žije 

s nějakou formou zdravotního postižení a že 80 % těchto osob žije v zemích s nízkými 

příjmy; zdůrazňuje, že v 50 % případů lze zdravotnímu postižení předejít, že tyto případy 

souvisejí s chudobou a že podle odhadů 98 % dětí se zdravotním postižením v rozvojovém 

světě nechodí do školy; 

2. zdůrazňuje, že chudoba je příčina i důsledek zdravotního postižení a že je překážkou 

v přístupu k základním potřebám, jako je výživa, zdravotní péče, voda a odpovídající 

hygienické podmínky, jejichž znepřístupnění může ke zdravotnímu postižení vést; 

3. zdůrazňuje, že výskyt zdravotního postižení se zvyšuje s rostoucím průměrným věkem 

obyvatelstva; 

4. zdůrazňuje, že lidé se zdravotním postižením mohou nést další náklady se zdravotním 

postižením spojené, čelit vyšší míře nezaměstnanosti a vyrovnávat se s nižšími příjmy, 

což je i jejich rodiny uvádí do většího nebezpečí finančních problémů; 

5. zdůrazňuje, že vyčlenění ze vzdělávání může u lidí se zdravotním postižením vést k nižší 

zaměstnanosti a nižšímu potenciálu výdělku, což tyto osoby a jejich rodiny vystavuje 

většími riziku chudoby a omezuje vnitrostátní hospodářský růst; 

6. zdůrazňuje, že neschopnost přístupu k vhodné a včasné zdravotní péči a jejího získání 

může vyústit k trvale špatnému a zhoršujícímu stavu osob se zdravotním postižením a také 

k rozvoji dalších diagnóz způsobujících postižení, které vedou v dlouhodobém horizontu 

k větším osobním, společenským a zdravotnickým nákladům a nákladům spojeným s nižší 

produktivitou; 

7. zdůrazňuje, že začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti bez ohledu na 

socio-ekonomický, politický či kulturní status země není jen záležitost rozvoje, ale 

i lidských práv; 

8. zdůrazňuje, že probíhající konflikty a přírodní katastrofy rovněž přispívají k rostoucímu 

počtu osob se zdravotním postižením; 

9. poukazuje na slib, že nikdo nebude opomenut, a zdůrazňuje odkaz na problematiku 

zdravotního postižení v rámci cílů udržitelného rozvoje (SDG), konkrétně v sekcích 

týkajících se vzdělávání, růstu a zaměstnanosti, nerovnosti a dostupnosti lidských osídlení, 

pokud jde o sběr údajů a sledování toho, jak je těchto cílů dosahováno, a doporučuje, aby 

se EU stala vůdčím subjektem na poli plnění cílů udržitelného rozvoje v souvislosti se 

začleňováním osob se zdravotním postižením; vyzdvihuje rovněž odkazy na sendajský 

rámec pro snižování rizika katastrof; 

10. zdůrazňuje, že běžné politiky a programy nejsou pro osoby se zdravotním postižením 

vždy dostupné; 
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11. zdůrazňuje, že v rámci provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením 

(CRPD) dosáhla EU významného pokroku, ale že co se týče nerovnosti, nezaměstnanosti 

a vzdělávání je stále zapotřebí většího úsilí, jak uvedl Výbor pro Úmluvu o právech osob 

se zdravotním postižením; vyjadřuje dále znepokojení nad problematikou sexuálního 

násilí a jiných forem zneužívání osob se zdravotním postižením, zejména žen a dětí; 

12. vyzývá Komisi, aby vypracovala plán provádění cílů udržitelného rozvoje a snižování 

rizika katastrof v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením; 

zdůrazňuje, že takový plán by měl výrazně přispět k definování ukazatelů v oblastech 

souvisejících se zdravotním postižením a socioekonomickým začleněním; vyzdvihuje 

skutečnost, že chudoba, sociální ochrana, zdravotní pojištění, násilí na ženách, sexuální 

a reprodukční zdraví a práva, přístup k vodě, hygienickým zařízením a k energii, odolnost 

vůči přírodním katastrofám a registrace narození si zaslouží v definici cílů udržitelného 

rozvoje zvláštní pozornost; 

13. zdůrazňuje, že veškerá opatření týkající se informací, informovanosti a odborné přípravy 

mají z hlediska provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením zásadní 

význam; 

14. zdůrazňuje, že všechny politiky a programy EU musí jak na vnější, tak na vnitřní úrovni 

Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením dodržovat a zavádět konkrétní opatření, 

která zaručí, že práva osob se zdravotním postižením budou začleněna do všech oblastí, 

a to i pokud jde o humanitární a rozvojové politiky a programy; vyzývá za tímto účelem 

EU, aby přijala jednotnou politiku pro rozvoj začleňující osoby se zdravotním postižením 

a zavedla systematický a institucionalizovaný přístup k začlenění práv osob se zdravotním 

postižením do všech politik a programů mezinárodní spolupráce EU; 

15. dále vyzývá EU, aby: 

– zavedla více rozvojových projektů, které budou zaměřeny konkrétně na osoby se 

zdravotním postižením; 

– vytvořila mechanismus pro vybudování kapacit a sdílení osvědčených postupů mezi 

jednotlivými orgány a institucemi EU a mezi EU a jejími členskými státy ohledně 

začlenění osob se zdravotním postižením a přístupné humanitární pomoci; 

– určila a zavedla mechanismy ke shromažďování a monitorování údajů rozčleněných podle 

zdravotního postižení, pohlaví a věku s cílem monitorovat práva osob se zdravotním 

postižením v rámci rozvojových programů EU a aby stanovila harmonogram pro 

poskytování takto rozčleněných údajů v rámci všech programů; 

– začlenila problematiku zdravotního postižení do politiky, jež se týká migrace a uprchlíků; 

– zřídila centrální kontaktní místa pro problematiku zdravotního postižení v delegacích EU 

a ustanovila pro tyto účely funkci erudovaného operátora, který bude schopen 

komunikovat se zdravotně postiženými osobami a profesionálně jim poskytovat své 

odborné služby; 

– řešila záležitosti týkající se zdravotního postižení s partnerskými zeměmi a podporovala 

a navazovala strategickou spolupráci s nevládními organizacemi zabývajícími se 
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zdravotním postižením v partnerských zemích; 

– provedla přezkum víceletého finančního rámce a evropského rozvojového fondu 

v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením; 

– poukázala na začlenění záležitostí týkajících se zdravotního postižení do politik EU 

v rámci případného nového Evropského konsensu o rozvoji. 

– zvážila možnost vyčlenit z finančních prostředků poskytovaných na všechny politiky 

a programy mezinárodní spolupráce EU fondy na vnitrostátní programy pro osoby se 

zdravotním postižením; 

– zajistila dětem, jimž hrozí riziko postižení, včasnou přiměřenou a kompletní léčbu 

s ohledem na důležitost včasného zásahu u těchto pacientů; 

– zajistila proškolení rodičů v zájmu jejich plné aktivní účasti na léčbě jejich postiženého 

dítěte; 

– prosazovala včasnou integraci dětí se zdravotním postižením a zajišťování služeb 

speciálního vzdělávání v zařízeních předškolní výchovy a na základních školách; 

16. vyzývá EU, aby se ujala vůdčí úlohy s ohledem na prosazování práv osob se zdravotním 

postižením při provádění sendajského rámce pro snižování rizika katastrof a agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030 se svými partnerskými zeměmi, regionálními organizacemi a na 

celosvětové úrovni; 

17. doporučuje, aby se EU ujala vůdčí úlohy při provádění agendy pro udržitelný rozvoj 2030 

způsobem zohledňujícím problematiku zdravotního postižení a aby vypracovala pracovní 

plán, jenž bude v polovině období přezkoumán, s cílem zaručit mechanismus 

monitorování a hodnocení a zajistit odpovědnost EU; 

18. zdůrazňuje důležitost pravidelných konzultací s osobami se zdravotním postižením 

a s organizacemi, které je zastupují; 

19. zdůrazňuje důležitost poskytování zvláštní podpory lidem se zdravotním postižením 

v období po mimořádných událostech; 

20. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit sekci pro záležitosti zdravotního postižení, která by 

zefektivnila koordinaci a shromažďování informací v rozvojových zemích. 
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