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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 

zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení 

začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje silnou vazbu mezi zdravotním postižením, které se týká přibližně 15 % 

obyvatel EU, a špatným zdravotním stavem, přičemž obtíže a setrvalé překážky bránící 

v přístupu vedou k nesprávnému nebo nedostatečnému poskytování služeb zdravotní péče 

osobám se zdravotním postižením, a to i v případech, kdy je postižení důsledkem 

nežádoucího účinku léčivého přípravku; konstatuje, že nedostatečný přístup ke kvalitním 

zdravotnickým službám má negativní dopad na schopnost postižených osob vést nezávislý 

a inkluzivní život na rovnoprávném základě s ostatními; 

2. se znepokojením konstatuje, že osoby se zdravotním postižením uvádějí významně vyšší 

míru neposkytnutí dostatečné péče nebo odmítnutí péče a případů násilného nebo 

špatného zacházení, což poukazuje na nedostatky v odborné přípravě zdravotnických 

pracovníků, pokud jde o potřeby osob se zdravotním postižením v rámci zdravotní péče; 

vyzývá členské státy, aby investovaly do přípravy odborníků, kteří pracují v péči 

o postižené a pomáhají jim; 

3. zdůrazňuje, že je třeba brát v potaz a řešit problémy průřezové a mnohočetné diskriminace 

s ohledem na obzvláště vysoký výskyt vážných zdravotních problémů u žen se zdravotním 

postižením, celkově vyšší podíl osob s duševními poruchami v ženské populaci (obzvláště 

u žen z řad migrantů) a další problémy diskriminace osob se zdravotním postižením, jako 

je diskriminace na základě věku, genderu, sexuální orientace a identity a sociálních 

nerovností, které lze předcházet; 

4. vyzývá členské státy k přijetí právních ustanovení a postupů, které budou výslovně 

uznávat vícenásobnou a průřezovou diskriminaci, zabraňovat jí a řešit ji, a k přijetí 

odpovídajících opatření ke zvyšování informovanosti a poskytování školení o vícenásobné 

a průřezové diskriminaci pro veřejné i soukromé subjekty se zvláštním zaměřením na 

ženy, děti, osoby LGBTI a migranty se zdravotním postižením; 

5. zdůrazňuje, že informovaný souhlas a dostupné postupy jsou výchozím předpokladem pro 

to, aby mohli lidé se zdravotním postižením v co nejplnější míře svobodně vykonávat své 

právo rozhodovat o vlastní léčbě, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat osobám, 

jejichž postižení činí učení náročným; vyzývá k tomu, aby práva pacientů byla v péči na 

prvním místě; 

6. připomíná, že Komise má výsadní postavení při usnadňování a podpoře uplatňování 

osvědčených postupů ve všech členských státech, pokud jde o přístup k běžným 

zdravotním službám a poskytování péče a léčby specifických pro zdravotní postižení; 

7. vyzývá Komisi, aby do svých nástrojů a politik ve zdravotní oblasti začlenila přístupy 

zaměřené na zdravotní postižení s cílem napomoci dosahování lepších zdravotních 

výsledků u lidí se zdravotním postižením v členských státech prostřednictvím lepší 

fyzické, prostorové a takříkajíc smyslové dostupnosti a kvality a také cenové dostupnosti, 

a zatímco budou vytvářeny nástroje a politiky v tomto směru, provedla důkladné 
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konzultace osob s postižením; 

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby společně usilovaly o vytváření podpůrných zařízení, 

která budou dětem a dospívajícím se zdravotním postižením pomáhat realizovat svůj plný 

potenciál; poukazuje zejména na potřebu povzbuzovat k tomu, aby byli vychováváni 

v rodinách a komunitách, místo aby vyrůstali v ústavech; 

9. znovu opakuje, že reprodukční práva patří mezi základní svobody zaručené Vídeňskou 

deklarací z roku 1993, akčním programem a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním 

postižením, včetně: práva na rovné zacházení a nediskriminaci, práva uzavřít manželství 

a založit rodinu; práva na komplexní reprodukční zdravotní péči, včetně plánovaného 

rodičovství a zdravotních služeb pro mateřství, vzdělání a informace; práva poskytnout 

informovaný souhlas se všemi léčebnými postupy, včetně sterilizace a potratu; práva na 

svobodu od sexuálního zneužívání a vykořisťování; 

10. vyzývá členské státy, aby přijaly opatření s cílem zajistit, že veškerá zdravotní péče 

a služby poskytované ženám se zdravotním postižením, včetně veškeré péče a služeb 

reprodukčního zdraví, budou dostupné a založené na svobodném a informovaném 

souhlasu dotčeného jednotlivce; 

11. naléhavě vyzývá členské státy, aby přijaly pokyny s cílem zajistit, že veškeré vzdělání, 

informace, zdravotní péče a služby související se sexuálním a reprodukčním zdravím 

budou ženám a dívkám se zdravotním postižením zpřístupněny v dostupných a věkově 

přiměřených formátech, včetně znakové řeči, Braillova písma, dotykové komunikace, 

zvětšeného písma a dalších alternativních způsobů, prostředků a formátů komunikace; 

12. vyzývá dále členské státy, aby v souladu s nejnovějšími mezinárodními standardy 

zajistily, že zákony nebudou povolovat nedobrovolnou léčbu a izolaci; 

13. konstatuje, že nedostatek rozčleněných údajů a statik na nižší než celostátní úrovni podle 

podskupin obyvatelstva je překážkou vypracovávání vhodných politik ke snižování 

nerovností v dostupnosti; vyzývá Komisi, aby podpořila členské státy tím, že bude 

harmonizovat definici a sběr ukazatelů o čekacích lhůtách a že stanoví a bude prosazovat 

standardy dostupnosti zdravotnických zařízení pro osoby se zdravotním postižením; 

14. vyzývá Komisi, aby se zdržovala podpory úsporných opatření, u nichž je pravděpodobné, 

že způsobí nepříznivé dopady v celé EU na poskytování přiměřené zdravotní péče osobám 

se zdravotním postižením; 

15. vyzývá členské státy, aby se zdržely škrtů týkajících se dávek souvisejících se zdravotním 

postižením, komunitních služeb a zdravotních služeb, které vedou ke zhoršování 

zdravotního stavu a životních podmínek osob se zdravotním postižením a osob pečujících 

o rodinné příslušníky; 

16. naléhavě vybízí Komisi, aby do svého hodnocení směrnice o přeshraničním poskytování 

zdravotních služeb zahrnula specifickou složku týkající se zdravotního postižení, 

a členské státy, aby posílily provedení směrnice, a to z perspektivy potřeb lidí se 

zdravotním postižením a jejich práva znát a skutečně být schopen (na základě rovného 

postavení s ostatními) využívat ustanovení a nástroje, které v ní jsou obsaženy a které jsou 

jen málo známé i u široké veřejnosti; 
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17. naléhavě vyzývá Komisi k vytvoření celounijních pokynů pro národní kontaktní místa 

týkajících se poskytování dostupných informací všem pacientům ohledně péče 

v členských státech, a to při zohlednění specifické úlohy organizací pacientů; 

18. vybízí Komisi, aby členské státy a členy Evropské referenční sítě podporovala s cílem 

rozšířit zdroje sítě a odborné znalosti o formy postižení, které sice nemusejí být vzácné, 

ale rovněž vyžadují vysoce specializovanou zdravotní péči poskytovanou 

multidisciplinárními zdravotními týmy a soustředění znalostí a zdrojů prostřednictvím této 

sítě; 

19. vítá pilotní projekt evropského průkazu pro osoby se zdravotním postižením; vybízí 

všechny členské státy, aby se připojily k iniciativě evropského průkazu pro osoby se 

zdravotním postižením, a vyzývá Komisi, aby v případě potřeby vyčlenila nezbytné 

finanční prostředky na rozvoj projektu evropského průkazu pro osoby se zdravotním 

postižením na úrovni celé EU; 

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, aby byly elektronické a mobilní zdravotní 

služby, aplikace a přístroje, včetně čísla tísňového volání 112 a systému pokročilé mobilní 

lokalizace (AML), plně dostupné pro pacienty se zdravotním postižením a osoby, které se 

o ně starají, a aby byl dále realizován potenciál telemedicíny pro zdokonalení přístupu 

a zlepšení péče v tomto kontextu; 

21. konstatuje, že v programovém období 2014–2020 poskytují strukturální a investiční fondy 

prostor pro opatření k podpoře cílů této úmluvy; vyzývá k racionalizovanějšímu využívání 

unijních strukturálních fondů, které mají být případně doplněny vnitrostátními opatřeními, 

jakožto jednomu z nástrojů pro poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče osobám se 

zdravotním postižením, a to péče, která odpovídá jejich zdravotnímu stavu, pro zlepšování 

kvality života a šíření dostupnosti zdravotní péče, včetně elektronických služeb, aplikací 

a zařízení pro osoby se zdravotním postižením; 

22. zdůrazňuje, že je nutné učinit zdravotní produkty a služby dostupnější pro osoby se 

zdravotním postižením; poukazuje na to, že ekonomické překážky a překážky spojené 

s hlediskem nákladů a přínosů nadále zabraňují vytváření a provádění dostupnosti; je 

přesvědčen, že větší zapojení osob se zdravotním postižením do procesu vývoje 

zdravotních produktů a služeb zajistí jejich větší bezpečnost a dostupnost; 

23. vyzývá organizace postižených, aby se plně zapojily do vytváření a přezkumů politik 

týkajících se zdravotních postižení; 

24. zdůrazňuje, že tělesně postižení čelí problémům i na trhu digitalizované mobility, 

a vyslovuje se pro usnadnění přístupu pro všechny osoby se všemi druhy postižení 

v dostupných jazycích, formátech a technologiích vhodných pro různé druhy postižení, 

včetně znakové řeči, Braillova písma, augmentativních a alternativních komunikačních 

systémů a dalších dostupných prostředků, módů a formátů komunikace dle jejich volby, 

zahrnujících snadno čitelný jazyk, titulkování a osobní textové zprávy, zejména pokud jde 

o zdravotnické informace, a to za využití více než jednoho smyslového kanálu; 

25. vyzývá Komisi, aby vyvíjela dlouhodobé úsilí o podporu a šíření zdravotní prevence 

s cílem řešit vážné nerovnosti týkající se zdraví a dostupnosti, které zasahují 

nejzranitelnější postižené osoby; 
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26. vyzývá Komisi a členské státy, aby se zasadily o zařazení onemocnění postihujících 

paměť mezi zdravotní postižení;  

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby co nejrychleji pokročily v realizaci Evropské strategie 

pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020; 

28. vyzývá Komisi, aby uvedla Evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním 

postižením v soulad s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to 

s jasným časovým rámcem, referenčními hodnotami a ukazateli; 

29. vyzývá Komisi, aby do Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 

začlenila specifický oddíl o ochraně zdravotně postižených osob, které nejsou soběstačné 

a nemají rodinu, která by jim pomáhala; konstatuje, že tento oddíl by se v prvé řadě měl 

vztahovat na sociální a zdravotní potřeby osob se zdravotním postižením, a pak na 

všechny ostatní stránky jejich života; 

30. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby řádně uznaly klíčovou úlohu osob pečujících 

o rodinné příslušníky a zajistili, že budou mít také přiměřený přístup ke zdravotní péči 

s ohledem na dopad, který má na jejich vlastní duševní a tělesné zdraví a životní 

podmínky péče o postižené osoby; 

31. zdůrazňuje, že odstranění diskriminace postižených osob ve všech oblastech života, 

včetně přístupu ke zdravotní péči, závisí na přijetí a provedení horizontální směrnice 

o rovném zacházení. 
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