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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: 

A. vzhledem k tomu, že jedním z cílů v oblasti zdraví a kvalitního života vytyčených 

v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 je zajistit přístup k všeobecné zdravotní péči, 

včetně ochrany před finančními riziky, a k bezpečným, účinným a cenově dostupným 

lékům a kvalitním vakcínám pro všechny; vzhledem k tomu, že členské státy provádějí 

příliš často škrty v sociálních dávkách a zdravotních službách souvisejících se 

zdravotním postižením, čímž ohrožují soulad s Úmluvou OSN o právech osob se 

zdravotním postižením a dále prohlubují chudobu a zvyšují sociální vyloučení; 

B. vzhledem k tomu, že podle čl. 168 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) 

jsou členské státy odpovědné za stanovení své zdravotní politiky a poskytování 

zdravotní péče; uznává proto klíčový význam konzultací a zapojení členských států, aby 

Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením byla úspěšná; 

C. vzhledem k tomu, že podle Světové zdravotnické organizace (WHO)1 mají zdravotně 

postižené osoby omezenější přístup ke zdravotní péči a jejich potřeby zdravotní péče 

nebývají uspokojeny, protože podpora zdravotní péče je zřídkakdy zaměřena na osoby 

se zdravotním postižením (například ženám se zdravotním postižením se poskytuje 

méně mamografických vyšetření než ženám bez zdravotního postižení a u mladistvých 

se zdravotním postižením je větší pravděpodobnost, že budou vyloučeni z programů 

sexuální výchovy);  

D. vzhledem k tomu, že článek 25 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením 

posiluje právo osob se zdravotním postižením na dosažení nejvyšší úrovně zdravotní 

péče bez diskriminace; 

E. vzhledem k tomu, že EU je vůdčí silou při ratifikaci úmluv o lidských právech; 

vzhledem k tomu, že články 21 a 26 Listiny základních práv Evropské unie opětovně 

potvrzují zásadu nediskriminace a článek 35 právo na zdravotní péči; vzhledem k tomu, 

že by všechny členské státy měly ratifikovat úmluvu a podepsat protokol; 

F. vzhledem k tomu, že všechny osoby se zdravotním postižením mají rovná práva a nárok 

na nezcizitelnou důstojnost, rovné zacházení a plné zapojení do společnosti; 

G. vzhledem k tomu, že míra výskytu zdravotních postižení, která je v Evropě vyšší 

v případě žen, bude pravděpodobně vzhledem ke stárnutí obyvatelstva vzrůstat; 

H. vzhledem k tomu, že osm oblastí této strategie spolu vzájemně úzce souvisí; 

I. vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním postižením mohou obzvláště trpět nedostatky 

ve službách zdravotní péče, což vede k chování, které ohrožuje zdraví, a k vyšší míře 

předčasných úmrtí; 

                                                 
1 Informativní přehled „Disability and Health“, listopad 2016 
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J. vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním postižením naráží na řadu překážek, když se 

pokouší o přístup ke zdravotní péči, mezi něž patří nepřijatelně vysoké náklady, 

omezená dostupnost služeb, fyzické překážky a neodpovídající dovednosti a znalosti 

zdravotnických pracovníků; 

1. zastává názor, že k politice zaměřené na osoby se zdravotním postižením je nezbytné 

přistupovat z hlediska lidských práv, aby bylo dosaženo nejvyšší možné úrovně zdraví 

jako základního práva; uznává, že při tvorbě politik převažuje lékařský model 

zdravotního postižení a v důsledku toho je opomíjen dopad sociálních a fyzických 

překážek na celkové zdraví a kvalitu života osob se zdravotním postižením; 

2. zdůrazňuje, že ačkoli je nejvyšší dosažitelný standard zdravotní péče bez diskriminace 

na základě zdravotního postižení základním právem, čelí osoby se zdravotním 

postižením přetrvávajícím překážkám, které jim brání v rovném přístupu ke 

zdravotnickým službám, mezi něž patří nedostatek dostupných informací o nárocích na 

zdravotnické služby, diskriminační zacházení ze strany soukromých zdravotních 

pojišťoven, nepřípustná zdravotnická zařízení a často nižší kvalita péče, která není 

uzpůsobena potřebám jednotlivců; konstatuje, že nedostatečný přístup ke kvalitním 

zdravotnickým službám má negativní dopad na schopnost postižených osob vést 

nezávislý život ve všech ohledech a na rovnoprávném základě s ostatními; 

3. zdůrazňuje, že by měla být osobám se zdravotním postižením, a zejména osobám 

s psychosociálním postižením, poskytována nezbytná sociální péče, aby mohly 

uplatňovat svá práva a být plně soběstačné; žádá, aby nedocházelo k institucionalizaci 

těchto osob a byly podniknuty kroky k zajištění toho, aby nebyly podrobovány ošetření 

bez svého souhlasu; 

4. je značně znepokojen, že mnoha dívkám a ženám se zdravotním postižením není 

umožněn přístup k jejich sexuálním a reprodukčním právům, a naléhavě vyzývá členské 

státy, aby přijaly pokyny s cílem zajistit, aby veškeré vzdělávání, informace, zdravotní 

péče a služby související se sexuálním a reprodukčním zdravím byly plně přístupné 

a aby byly informace poskytovány ve věkově přiměřených formátech; je přesvědčen, že 

informovaný souhlas s používáním antikoncepčních prostředků a s lékařskými postupy 

by měl podporovat svobodnou volbu žen se zdravotním postižením a jejich sebeurčení 

v sexuálním a reprodukčním životě; 

5. poukazuje na naléhavou potřebu řešit hlavní překážku rovného přístupu k preventivní 

zdravotní péči a léčbě, kterou je na jedné straně obecně nedostatečný přístup 

k multidisciplinární odborné péči o osoby se zdravotním postižením a na straně druhé 

dlouhé čekací doby pacientů v systémech, v nichž je tento přístup zajištěn, neboť tato 

situace je mnohdy příčinou zhoršení stavu pacienta se zdravotním postižením a vede ke 

zbytečné zátěži pro systémy zdravotní péče; 

6. připomíná reprodukční práva zakotvená v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním 

postižením, která zahrnují práva na přístup ke komplexní reprodukční zdravotní péči, 

včetně služeb plánovaného rodičovství a zdravotních služeb v oblasti mateřství, právo 

na přístup k informacím, právo dávat informovaný souhlas se všemi lékařskými 

postupy, včetně sterilizace a přerušení těhotenství, a právo zachovat si plodnost na 

rovnoprávném základě s ostatními; 
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7. zdůrazňuje, že systémy zdravotní péče by měly zajišťovat odhalení sexuálního násilí 

nebo zneužívání, jejich ohlašování a prevenci; 

8. zdůrazňuje, že přístup ke zdravotní péči je i nadále zásadním problémem v souvislosti 

se zajišťováním optimální kvality zdravotní péče osobám se zdravotním postižením, 

včetně osob s duševními poruchami; uznává, že v oblasti činností na podporu zdraví 

a prevence zaměřených na osoby se zdravotním postižením musí být učiněno více, 

například je třeba vést kampaně na zlepšení povědomí o včasném odhalování jistých 

typů rakoviny, včetně rakoviny prsu a děložního čípku; 

9. naléhavě vyzývá členské státy, aby zvýšily počet služeb poskytujících multidisciplinární 

posuzování a opětovné přehodnocení pro dospělé osoby se zdravotním postižením 

s cílem vypracovat individualizované plány, které by bylo možné realizovat 

prostřednictvím územních zdrojů (jako jsou např. služby domácí/denní/stacionární péče) 

a jež by odpovídaly příslušným biopsychologickým a sociálním nárokům; 

10. znovu opakuje své znepokojení nad situací zranitelných pacientů, jako jsou osoby 

s psychosociálním a mentálním postižením; vyzývá členské státy, aby zajistily, aby jim 

právo pacienta na informovaný souhlas nebylo neoprávněně upíráno; zdůrazňuje, že je 

třeba, aby politika EU týkající se osob se zdravotním postižením konkrétně zajistila 

ochranu osobám, jež jsou vystaveny zvýšenému riziku vyloučení ze zdravotnické péče 

a které často nemohou dát svůj svobodný a informovaný souhlas; 

11. vyjadřuje znepokojení nad často nepřiměřenou právní ochranou před vícenásobnými 

a průřezovými formami diskriminace; žádá Komisi a členské státy, aby zajistily rovný 

přístup ke zdravotní péči bez ohledu na zdravotní postižení pacienta či jeho věk, 

pohlaví, sexuální orientaci, rasu nebo etnický původ; 

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby co nejrychleji realizovaly Evropskou strategii pro 

pomoc osobám se zdravotním postižením; 

13. zdůrazňuje, že problémům tělesně postižené osoby čelí i na trhu digitalizované 

mobility; požaduje 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, režimů 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; 

14. zdůrazňuje, že je třeba, aby systémy zdravotního pojištění nediskriminovaly osoby se 

zdravotním postižením; 

15. vítá pilotní projekt evropského průkazu osob se zdravotním postižením a zároveň vybízí 

členské státy, aby se k této iniciativě připojily; vyzývá Komisi, aby v případě potřeby 

vyčlenila nezbytné finanční prostředky na rozvoj tohoto projektu na úrovni celé EU; 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby osobám se zdravotním postižením umožnily snadné 

využívání čísla nouzového volání 112 kdekoli v Evropě; 
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17. zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat a řešit, proč pacienti se zdravotním postižením stále 

málo znají a využívají ustanovení zakotvená ve směrnici 2011/24/EU o právech 

pacientů v přeshraniční zdravotní péči (dále jen „směrnice o přeshraniční zdravotní 

péči“); zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby tato směrnice byla uvedena v soulad 

s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, aby se tak zaručil přístup 

k cenově dostupné a kvalitní přeshraniční zdravotní péči, naléhavě vyzývá členské státy, 

aby pokročily v provádění této směrnice a věnovaly přitom zvláštní pozornost osobám 

se zdravotním postižením; 

 

18. zdůrazňuje, že pacientům se zdravotním postižením je upíráno právo využívat 

přeshraniční zdravotní péči rovnoprávně s ostatními, pokud si pacient nemůže hradit 

dodatečné náklady plynoucí z jeho zdravotního postižení; naléhavě vyzývá Komisi 

a členské státy, aby zajistily nediskriminační uplatňování směrnice o přeshraniční 

zdravotní péči; 

19. vítá uplatňování směrnice o přeshraniční zdravotní péči, která teoreticky pacientům se 

zdravotním postižením usnadnila přístup ke zdravotní péči; vyjadřuje však politování 

nad tím, že tento nástroj není příliš znám, čímž se v praxi výrazně snižuje jeho 

objektivní potenciál; v této souvislosti považuje za vhodné zlepšit odbornou přípravu 

praktických lékařů, aby mohli poskytovat užitečné poradenství o možnostech skýtaných 

touto směrnicí; kromě toho doufá, že bude možné posílit vnitrostátní kontaktní místa, 

jež mají fungovat jako styčné body mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče, aby 

občanům, kteří o existenci těchto informačních míst nevědí (jak doložily průzkumy 

Eurobarometru), poskytovala jasné a transparentní informace o normách kvality 

a bezpečnosti státního zdravotnictví a pomohla jim v rozhodování při volbě zdravotní 

péče; 

20. vyzývá, aby byl posouzen dopad směrnice o přeshraniční zdravotní péči na osoby se 

zdravotním postižením; 

21. doporučuje, aby Komise a členské státy spolupracovaly s organizacemi pacientů se 

zdravotním postižením a zajistily tak, aby vnitrostátní kontaktní místa poskytovala 

a šířila informace o právech na přeshraniční zdravotní péči v přístupných formátech; 

22. vyzývá Komisi, aby ke shromažďování důkazů a vytváření politik řídila hlediskem 

lidských práv a nesoustředila se v takové míře na jednotlivá postižení, přičemž by plně 

uznávala překážky, jimž osoby se zdravotním postižením čelí, když se jejich fyzické, 

duševní, mentální nebo smyslové postižení dostane do kontaktu s vnějším prostředím; 

23. naléhavě vyzývá členské státy, aby umožnily přijetí horizontální směrnice o rovném 

zacházení tak, aby v přístupu ke zdravotní péči došlo ke zvýšení ochrany před 

diskriminací, mimo jiné diskriminací z důvodu zdravotního postižení, a bylo zároveň 

možné potírat diskriminaci vícenásobnou; 

24. vybízí Komisi a členské státy, aby plně využívaly rámec evropských referenčních sítí za 

účelem vytvoření a rozšíření přístupu k multidisciplinární a specializované zdravotní 

péči pro osoby se zdravotním postižením obecně, a zejména pro osoby s vzácným 

postižením; 
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25. vyzývá Komisi, aby po důkladné konzultaci s členskými státy, Parlamentem, jinými 

orgány a institucemi a veřejností zahájila práci na Evropské strategii pro pomoc osobám 

se zdravotním postižením na období po roce 2020; domnívá se, že zapojení všech těchto 

subjektů je obzvláště důležité vzhledem k tomu, že Evropská strategie pro pomoc 

osobám se zdravotním postižením neprojde mezi 2010–2020 zásadní revizí; upozorňuje 

Komisi zejména na usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2016 

o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a na výsledky 

projektu „vulnerABLE“ financovaného Evropským parlamentem; 

26. zdůrazňuje, že Komise v akčním plánu pro zaměstnanost v oblasti zdravotnictví v EU 

a programu EU týkajícím se účinnějších, přístupnějších a stabilnějších systémů 

zdravotnictví nevěnuje dostatek pozornosti problematice zdravotních postižení, o níž 

konkrétně ani jeden z těchto dokumentů nepojednává; 

27. vyzývá členské státy, aby neprováděly škrty v sociálních dávkách, komunitních 

službách, ve zdravotní péči a školících a vzdělávacích programech pro osoby se 

zdravotním postižením, jelikož tato opatření by porušovala Úmluvu OSN o právech 

osob se zdravotním postižením a dále by zvýšila míru chudoby a sociálního vyloučení; 

28. vybízí k tomu, aby prostřednictvím rámcových výzkumných programů a dalších 

finančních nástrojů byly schváleny pilotní projekty, například v oblasti telemedicíny, 

jejichž účelem je zjednodušit přístup zdravotně postižených pacientů k nezbytné 

zdravotní péči, včetně služeb tísňového volání; 

29. doufá, že členské státy budou v souladu se strategickým rámcem EU pro ochranu zdraví 

a bezpečnost při práci na období 2014–2020 využívat Evropský sociální fond a další 

evropské strukturální a investiční fondy k financování všech opatření, jež jsou určena na 

ochranu zdraví osob se zdravotním postižením, prostřednictvím integrovaného přístupu 

a individualizovaných služeb poskytujících podporu, poradenství a vodítka, pokud jde 

o zdravotní a sociální služby; 

30. vybízí Komisi, aby se zabývala návrhy týkajícími se využívání strukturálních fondů ke 

vzdělávání zdravotníků v oblasti informovanosti o zdravotních postiženích a v oblasti 

konkrétních nedostatků ve znalostech o souvisejících podmínkách; 

31. doporučuje, aby prostředky z evropských strukturálních fondů na zdravotní péči 

a ostatní služby byly důsledně směřovány k podpoře deinstitucionalizace a nezávislého 

života v komunitě, jakož i zapojení a konzultací s organizacemi pacientů; 

32. zdůrazňuje úspěch druhé společné akce týkající se demence a zároveň doufá, že 

farmaceutické podniky, které jsou zapojeny do iniciativy pro inovativní léčiva, vyčlení 

na nadcházející tříleté období další prostředky; 

33. zdůrazňuje, že nezávislý život a začlenění do života komunity jsou pro posílení 

postavení osob se zdravotním postavením ve společnosti klíčové a že osoby se 

zdravotním postavením by měly mít právo rozhodovat o vlastním životě; naléhavě tedy 

vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly opatření, která zajistí vysokou kvalitu 

a individuální podporu nezávislého života; 

34. vyzývá Komisi, aby předložila strategii zaměřenou na poskytování pomoci osobám 
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s vážným zdravotním postižením, jimž zemřou příbuzní, kteří o ně denně pečovali 

(nedávno přijatý italský zákon dopo di noi); 

35. žádá Komisi a členské státy, aby zvýšily povědomí o otázkách zdravotního postižení 

a aby podporovaly začlenění otázek prvků zdravotního postižení do vnitrostátních 

zdravotních politik a programů; 

36. připomíná Komisi krizi duševního zdraví, která v současné době zasáhla Evropu; uvádí, 

že podle odhadu WHO problémy spojené s duševním zdravím postihují každého 

čtvrtého člověka nejméně jednou za život; domnívá se, že na řešení těchto problémů by 

měl být kladen stejný důraz jako na řešení problémů fyzického zdraví; konstatuje, že je 

to obzvláště důležité zejména proto, že společná akce v oblasti duševního zdraví 

a pohody skončila v roce 2016; upozorňuje na to, že pro uplatňování celoevropského 

přístupu k řešení problémů duševního zdraví má Kompas EU pro opatření týkající se 

duševního zdraví a pohody zásadní význam; 

37. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly strategie, které zajistí, aby osoby se 

zdravotní postižením byly dobře informované o svém zdravotním stavu, poskytnou 

podporu zdravotnickému personálu a budou chránit práva a důstojnost osob se 

zdravotním postižením; 

38. naléhavě vyzývá Komisi, aby provedla důkladnou analýzu nedostatků vyplývajících 

z rozdílů mezi závěrečnými připomínkami OSN a její zprávou o pokroku, zejména 

pokud jde o prioritní oblast ochrany zdraví Evropské strategie pro pomoc osobám se 

zdravotním postižením; 

39. bere na vědomí, že je obtížné určit hmatatelné výhody a výsledky Evropské strategie 

pro pomoc osobám se zdravotním postižením; vyjadřuje zklamání nad tím, že nejsou 

k dispozici žádné zprávy o využívání prostředků z Evropského sociálního fondu na 

podporu odborné přípravy zdravotníků v oblasti péče o osoby se zdravotním 

postižením; vyzývá Komisi, aby přezkoumala tuto konkrétní akci, aby se mohlo zvážit, 

jak lze dosáhnout pokroku; 

40. v souladu s kontrolním seznamem WHO pro bezpečný porod žádá zajištění 

rozsáhlejšího poskytování místní porodní péče coby součásti veřejné služby v členských 

státech, aby se snížil počet případů zdravotního postižení zaviněného porodními 

komplikacemi a zaručil matkám a dětem bezpečný porod; 

41. je potěšen pokrokem v odvětví evropské telemedicíny, jež by mohla zásadním 

způsobem změnit možnosti osob se zdravotním postižením, pokud jde o přístup ke 

službám; je dále přesvědčen, že zavedení technologie 4G, nástup technologie 5G 

a rozšíření internetu věcí povedou k lepšímu poskytování zdravotní péče pro osoby se 

zdravotním postižením; vyzývá Komisi k zajištění toho, aby odvětví evropské zdravotní 

technologie nebylo zatěžováno nadměrnou regulací a aby mělo odpovídající přístup 

k financování. 
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