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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 

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

A. vzhledem k tomu, že v Evropské unii žije podle odhadů 80 milionů osob se zdravotním 

postižením, z nichž přibližně 46 milionů tvoří ženy a dívky, což představuje zhruba 16 % 

celkové ženské populace v EU, a výskyt zdravotního postižení v Evropské unii je tak 

vyšší u žen než u mužů; vzhledem k tomu, že ženy se zdravotním postižením jsou často 

obětmi vícenásobné diskriminace, neboť čelí značným překážkám při uplatňování svých 

základních práv a svobod, jako je právo na přístup ke vzdělávání a k zaměstnání, což 

může vést k sociální izolaci a psychickým traumatům; vzhledem k tomu, že žen se 

zdravotní postižení neúměrně dotýká také proto, že pečují o rodinné příslušníky se 

zdravotním postižením; 

B. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením uznává, že 

dívky a ženy se zdravotním postižením jsou doma i mimo domov vystaveny většímu 

riziku násilí, zranění a zneužití, zanedbávání a nevšímavosti, špatného zacházení 

a vykořisťování; 

C. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením zdůrazňuje, 

že je třeba do veškerého úsilí začleňovat genderovou perspektivu a podporovat plné 

požívání lidských práv a základních svobod; 

D. vzhledem k tomu, že rovné zacházení a pozitivní opatření a politiky pro ženy se 

zdravotním postižením a matky dětí se zdravotním postižením jsou základním lidským 

právem a morální povinností; 

E. vzhledem k tomu, že téměř 80 % žen se zdravotním postižením je obětí psychického 

a fyzického násilí, a vzhledem k tomu, že jsou vystaveny většímu riziku sexuálního násilí 

než jiné ženy; vzhledem k tomu, že ženy a dívky se zdravotním postižením jsou vystaveny 

vícenásobné diskriminaci; 

F. vzhledem k tomu, že u žen a dívek se zdravotním postižením je pravděpodobnější, že se 

stanou obětmi násilí páchaného na základě pohlaví, zejména domácího násilí a sexuálního 

vykořisťování, a že podle odhadů je u žen se zdravotním postižením 1,5 až 10krát 

pravděpodobnější, že budou zneužity, než u žen bez zdravotního postižení; 

G. vzhledem k tomu, že v důsledku demografických a společenských změn narůstá poptávka 

po pracovnících v domácnosti a pečovatelích, zejména pracovnících v domácnosti 

a pečovatelích pracujících v rodinách; vzhledem k tomu, že o osoby se zdravotním 

postižením a o závislé osoby pečují obvykle jejich příbuzné, což často vede k vyloučení 

těchto žen z pracovního trhu; 

H. vzhledem k tomu, že ženy se zdravotním postižením, zejména migrantky, jsou více 

ohroženy chudobou a sociálním vyloučením v důsledku vícenásobné diskriminace; 

I. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti žen bez zdravotního postižení je 65 % ve 

srovnání se 44% zaměstnaností žen se zdravotním postižením; vzhledem k tomu, že ženy 
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se zdravotním postižením jsou ve srovnání s muži se zdravotním postižením často 

diskriminovány, pokud jde o přístup k zaměstnání a vzdělávání; vzhledem k tomu, že míra 

nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením je stále nepřijatelně vysoká; vzhledem 

k tomu, že ženy a dívky se zdravotním postižením čelí větším problémům při vstupu na 

trh práce; vzhledem k tomu, že je nutné překonat překážky, jež brání mobilitě žen se 

zdravotním postižením, i jejich větší závislost na rodinných příslušnících a pečovatelích, 

tak aby byly motivovány k aktivní účasti na vzdělávání, trhu práce a na společenském 

a hospodářském životě svých komunit; 

J. vzhledem k tomu, že placené zaměstnání má zásadní význam pro to, aby lidé se 

zdravotním postižením mohly vést nezávislý život a podporovat svou rodinu a domácnost; 

vzhledem k tomu, že ženy a dívky se zdravotním postižením často pobírají příliš nízký 

plat; vzhledem k tomu, že u této zranitelné skupiny osob je pravděpodobnější, že budou 

čelit chudobě, a jsou také více ohroženy sociálním vyloučením; 

K. vzhledem k tomu, že ekonomická krize, úsporná opatření a škrty, které byly provedeny 

u sociálních služeb a zdravotní péče ve většině členských států EU, měly škodlivé 

důsledky pro zranitelné skupiny obyvatel EU, zejména pro osoby se zdravotním 

postižením a jejich rodiny, kterých se neúměrně dotkla úsporná opatření, a zejména pro 

ženy a dívky se zdravotním postižením; 

L. vzhledem k tomu, že děti se zdravotním postižením čelí významným překážkám, které jim 

brání požívat jejich základních práv; 

M. vzhledem k tomu, že děti se zdravotním postižením jsou často vyloučeny ze společnosti 

a žijí někdy v institucích nebo jiných zařízeních daleko od svých rodin; 

N. vzhledem k tomu, že děti se zdravotním postižením mají právo žít v rodinách nebo 

v rodinném prostředí a právo očekávat, že odpovědné státní instituce budou konat 

v nejlepším zájmu dětí a jejich rodin; 

O. vzhledem k tomu, že u dětí se zdravotním postižením je méně pravděpodobné, že budou 

chodit do školy, což znamená, že mají menší příležitosti tvorby lidského kapitálu a 

v dospělosti čelí omezenější nabídce zaměstnání a nižší produktivitě; 

P. vzhledem k tomu, že u osob se zdravotním postižením je pravděpodobnější, že budou 

nezaměstnané, a i v případě, že najdou zaměstnání, budou obvykle méně vydělávat; 

vzhledem k tomu, že se zdá, že se výsledky jak u zaměstnání, tak u příjmu zhoršují se 

zvyšujícím se postižením; 

Q. vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním postižením mohou mít v důsledku svého 

postižení vyšší výdaje – např. výdaje související se zdravotní péčí nebo asistenčními 

prostředky či s potřebou osobní podpory a pomoci – a proto často potřebují více 

prostředků, aby dosáhly stejných výsledků jako osoby bez postižení; 

R. vzhledem k tomu, že Výbor pro práva osob se zdravotním postižením ve svých 

závěrečných připomínkách k původní zprávě Evropské unie doporučuje, aby EU začlenila 

hledisko zdravotního postižení do svých politik a programů v oblasti rovnosti žen a mužů, 

a naopak hledisko rovnosti žen a mužů do strategií v oblasti zdravotního postižení, a aby 

přijala pozitivní opatření, zřídila kontrolní mechanismus a financovala sběr údajů 
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a výzkum týkající se žen a dívek se zdravotním postižením; vzhledem k tomu, že dále 

doporučuje, aby Evropská unie poskytovala skutečnou ochranu před násilím, zneužíváním 

a vykořisťováním, aby politika rovnováhy pracovního a soukromého života řešila potřeby 

dětí a dospělých se zdravotním postižením, včetně pečovatelů o tyto osoby, a aby byla 

přijata opatření, která by snížila vysokou nezaměstnanost osob se zdravotním postižením, 

z nichž většinu tvoří ženy; 

 1. podporuje závěry a doporučení Výboru pro práva osob se zdravotním postižením 

a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby orgány a instituce EU a členské státy začlenily hledisko 

žen a dívek se zdravotním postižením do svých politik, programů a strategií v oblasti 

rovnosti žen a mužů a hledisko rovnosti žen a mužů do svých strategií v oblasti 

zdravotního postižení; žádá dále, aby byly vytvořeny mechanismy pro pravidelný 

přezkum dosaženého pokroku; 

2. vyjadřuje politování nad skutečností, že do Evropské strategie pro pomoc osobám se 

zdravotním postižením 2010–2020 není integrováno hledisko rovnosti žen a mužů nebo 

samostatná kapitola věnovaná politikám zdravotního postižení zaměřeným na rovnost žen 

a mužů, přestože ženy se zdravotním postižením se často nacházejí v nepříznivější situaci 

než muži se zdravotním postižením a jsou více vystaveny riziku chudoby a sociálního 

vyloučení; 

3. je znepokojen skutečností, že strategický závazek Komise ohledně rovnosti žen a mužů 

v letech 2016–2019 neřeší zdravotní postižení, a naléhavě Komisi vyzývá, aby řešila tento 

nedostatek začleněním žen se zdravotním postižením a pečovatelek do svých politik 

a programů; 

4. vyzývá členské státy, aby začlenily genderový přístup do politik a opatření pro ženy 

a muže i dívky a chlapce se zdravotním postižením a do jejich uplatňování ve všech 

oblastech, zejména pokud jde o integraci na pracovišti, vzdělání a boj proti diskriminaci; 

5. přisuzuje zásadní význam článku 33 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením 

(„Provádění a monitorování na vnitrostátní úrovni“) a závěrečným připomínkám č. 76 

a 77 výboru OSN, a vítá proto s uspokojením souhlas výboru OSN s přítomností 

Evropského parlamentu v rámci nezávislého dohledu; 

6. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby rozvíjely vhodné politiky a ve všech 

oblastech politik uplatňovaly opatření na podporu nezávislého života a plného začlenění; 

vyzývá proto Komisi, aby shromažďovala a šířila aktualizované statistické údaje 

o zdravotním postižení rozdělené podle věku a pohlaví s cílem monitorovat situaci osob se 

zdravotním postižením v EU; 

7. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny osoby se zdravotním postižením mohly 

využívat práva všech občanů EU na volný pohyb tím, že do stávajících a budoucích 

právních předpisů začlení záruku rovných příležitostí, základních práv, rovného přístupu 

ke službám a na trh práce a stejná práva a povinnosti v přístupu k sociálnímu zabezpečení, 

jaká mají občané členského státu, v němž jsou pojištěni, v souladu se zásadou rovného 

zacházení a zákazem diskriminace; pokud jde o rovný přístup k zaměstnání, vyzývá dále 

členské státy, aby zajistily naprostý soulad s ustanoveními přepracované směrnice 

o rovnosti žen a mužů v EU (2006/54/ES); 
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8. zdůrazňuje, že je třeba podporovat ženy a dívky se zdravotním postižením z řad migrantů 

s cílem rozvíjet dovednosti, které by jim umožnily získat vhodné zaměstnání; 

9. domnívá se, že osoby se zdravotním postižením, zejména ženy a dívky, musí mít možnost 

stejně svobodného sexuálního života jako lidé bez postižení, a zastává názor, že ženy se 

zdravotním postižením musí mít možnost žít stejně jako ženy bez postižení a naplnit své 

přání mít, nebo nemít děti; 

10. zdůrazňuje, že dívky a ženy se zdravotním postižením by měly mít možnost plně požívat 

svých sexuálních a reprodukčních práv, jakož i přístup k sexuálnímu vzdělání 

poskytovanému profesionály, kteří jsou odborníky v této oblasti; považuje proto za 

zásadní, aby ženy a dívky se zdravotním postižením měly plný přístup ke zdravotní péči 

odpovídající jejich specifickým potřebám, včetně gynekologické péče, zdravotních 

prohlídek, služeb plánování rodiny a podpory přizpůsobené jejich potřebám během 

těhotenství; vyzývá členské státy k zajištění toho, aby jejich vnitrostátní veřejná zdravotní 

péče zahrnovala řádný přístup k těmto službám; 

11. opakuje svůj názor, že je zapotřebí poskytovat ženám a mužům se zdravotním postižením 

a jejich rodinám specializovanou podporu, včetně pomoci s péčí o děti, aby si mohli plně 

užívat svého mateřství a otcovství; 

12. zdůrazňuje, že při zajišťování samostatného a nezávislého života pro osoby se zdravotním 

postižením, zejména ženy, jsou vhodným prostředkem podpory těchto osob a jejich rodin 

asistenční služby (osobní nebo veřejné), jež by jim umožňovaly dostat se na pracoviště 

nebo do vzdělávacích a školících zařízení a poskytovaly jim podporu v případě těhotenství 

a mateřství; 

13. znovu opakuje naléhavou potřebu řešit problematiku násilí páchaného na ženách 

a dívkách se zdravotním postižením v soukromém a institucionálním prostředí a žádá 

členské státy, aby zajišťovaly podpůrné služby, jež budou dostupné ženám a dívkám se 

všemi formami zdravotního postižení; vybízí EU, aby přistoupila k Úmluvě Rady Evropy 

o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva) jako další 

krok při potírání násilí vůči ženám a dívkám se zdravotním postižením; 

14. se znepokojením konstatuje, že ženy a dívky se zdravotním postižením, zejména oběti 

vícenásobné diskriminace, jsou více ohroženy násilím páchaným na základě pohlaví, 

včetně sexuálního násilí a sexuálního vykořisťování, a to jak v domácím, tak 

v institucionálním prostředí; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby členské státy zavedly či 

posílily právní předpisy na ochranu práv žen a dívek se zdravotním postižením 

v případech takových případů násilí páchaného na základě pohlaví a aby podporovaly 

jejich zotavení; 

15. připomíná úlohu sdělovacích prostředků při zobrazování žen a dívek i zdravotního 

postižení a konstatuje, že nedostatečné zviditelnění nebo šíření stereotypů může přispívat 

k udržování předsudků, násilí a vyloučení; žádá všechny evropské orgány a instituce, aby 

zahájily a podporovaly kampaně zvyšující povědomí o Úmluvě o právech osob se 

zdravotním postižením a aby bojovaly proti předsudkům, diskriminaci a nenávistným 

trestným činům vůči osobám se zdravotním postižením, včetně žen a dívek; domnívá se, 

že sdělovací prostředky by měly kromě zviditelňování žen a dívek se zdravotním 

postižením usilovat o to, aby byly vnímány v pozitivním světle; 
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16. připomíná význam základního práva osob se zdravotním postižením zapojovat se do 

politických postupů a přijímání rozhodnutí v oblasti zdravotního postižení na všech 

úrovních, jak zdůrazňuje Úmluva o právech osob se zdravotním postižením; zdůrazňuje, 

že ženy a dívky se zdravotním postižením, včetně žen a dívek z marginalizovaných 

a zranitelných skupin, které čelí vícenásobné diskriminaci, musí mít možnost a oprávnění 

účastnit se postupů přijímání rozhodnutí, aby byla zajištěna formulace, podpora a ochrana 

jejich zájmů a práv, a tudíž i skutečná genderová perspektiva na místní úrovni; vyzývá 

členské státy, aby poskytovaly vhodně upravené služby a zařízení, jež by umožnily aktivní 

zapojení a účast těchto žen a dívek, a aby investovaly do pomocných a adaptivních 

technologií a do elektronického začlenění; 

17. je znepokojen nad skutečností, že v některých členských státech se evropské strukturální 

a investiční fondy používají na podporu institucionalizace, spíše než na rozvoj 

inkluzivnějších komunit, v nichž mohou osoby se zdravotním postižením žít se zajištěním 

odpovídající podpory; vyjadřuje své znepokojení nad skutečností, že se osoby se 

zdravotním postižením, zejména ženy, děti a starší osoby, mohou stát terčem násilí či 

špatného zacházení, zvláště v institucionálním prostředí; 

18. s obavami bere na vědomí různé formy vyloučení v důsledku institucionalizace osob se 

zdravotním postižením, jakož i to, jak tato diskriminační forma péče může dále posilovat 

předsudky a špatné zacházení v institucionálním prostředí i ze strany společnosti jako 

celku; 

19. požaduje, aby byly evropské strukturální a investiční fondy využívány vyváženě na 

podporu rozvoje inkluzivnějších komunit i institucionalizace, pokud je potřebná, tak aby 

v obou případech mohly ženy a dívky, děti a zvláště mladí lidé se zdravotním postižením 

využívat odpovídající podporu a pomoc v celé Evropské unii; opakuje, že členské státy 

musí podporovat komunity podporující začlenění a posilující postavení svých členů 

a poskytovat odpovídající podporu rovněž v případě překonávání genderových překážek 

a diskriminace, kterým čelí ženy a dívky se zdravotním postižením; 

20. vyjadřuje své znepokojení nad vysokou mírou nezaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením, zejména zdravotně postižených žen, ve srovnání s jinými skupinami 

obyvatelstva v Evropské unii; žádá členské státy, aby podporovaly a zajistily legislativní 

a politický rámec pro účast žen se zdravotním postižením, včetně žen se skrytým 

zdravotním postižením, chronickým onemocněním nebo poruchami učení, na trhu práce; 

21. zdůrazňuje význam sociálních podniků a družstev při sociálním a hospodářském 

začleňování a posilování postavení osob se zdravotním postižením, zejména žen se 

zdravotním postižením; vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci programů a politik 

týkajících se osob se zdravotním postižením kladly značný důraz na sociální hospodářství 

a na hledisko rovnosti žen a mužů; 

22. je znepokojen skutečností, že výchova dětí se zdravotním postižením je úkolem, jenž 

připadá především ženám; 

23. zdůrazňuje neocenitelnou a finančně nedoceněnou úlohu žen, které pečují o rodinné 

příslušníky se zdravotním postižením; 

24. zdůrazňuje, že ve všech případech, kdy to jejich zdravotní postižení dovoluje, je důležité 
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integrovat dívky se zdravotním postižením do běžného vzdělávání; opětovně zdůrazňuje 

důležitou úlohu formálního, informálního a neformálního vzdělávání a celoživotního 

učení při podpoře společenského začlenění žen a dívek se zdravotním postižením; 

upozorňuje na potenciál umění a kultury při posilování postavení žen a dívek se 

zdravotním postižením a při odstraňování předsudků a diskriminace plynoucích ze 

zdravotního postižení; konstatuje, že je třeba podporovat inkluzivní vzdělávací programy, 

které odstraňují překážky, jimž čelí osoby s poruchami učení, a bojují proti specifickým 

stereotypům, diskriminaci a nenávistným trestným činům zaměřeným na tyto osoby; 

25. zdůrazňuje význam IKT pro mobilitu, komunikaci a přístup k veřejným službám; vyzývá 

proto členské státy, aby aktivně podporovaly využívání IKT osobami se zdravotním 

postižením, včetně jejich přístupu k veřejným službám poskytovaným on-line; 

26. naléhavě vyzývá orgány a instituce EU, aby revidovaly služební řád, vnitřní předpisy 

a prováděcí pravidla za účelem zavedení komplexních náborových politik, včetně 

pozitivních opatření, s cílem aktivně zvýšit počet zaměstnanců a stážistů se zdravotním 

postižením, jakož i zajistit, aby všem zaměstnancům orgánů a institucí EU, kteří jsou sami 

osobami se zdravotním postižením nebo mají závislého rodinného příslušníka se 

zdravotním postižením, byly poskytnuty odpovídající úpravy, které potřebují, aby mohli 

požívat svých práv stejně jako ostatní; vyzývá dále Komisi, aby revidovala společný 

systém zdravotního pojištění orgánů EU s cílem dosáhnout komplexního pokrytí 

zdravotních potřeb souvisejících se zdravotním postižením takovým způsobem, který je 

slučitelný s úmluvou; 

27. vyzývá Komisi, aby v evropských školách zajistila inkluzivní vzdělávání a v souladu 

s požadavky Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením týkajícími se 

multidisciplinárního posouzení individuálních potřeb zaručila, aby dívky se zdravotním 

postižením nebyly vylučovány a byly jim poskytnuty přiměřené odpovídající úpravy; 

28. naléhavě žádá Evropský parlament, aby posílil vnitřní mechanismus pro koordinaci 

uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním pojištěním (síť Úmluvy OSN 

o právech osob se zdravotním pojištěním), aby se stala průřezovým mechanismem pro 

sledování a uplatňování úmluvy ve všech parlamentních výborech, jenž bude mít 

přiděleny vlastní zaměstnance výlučně pro své potřeby; 

29. vyzývá k bezodkladné ratifikaci Marrákešské smlouvy o přístupu zrakově postižených 

osob a osob s postižením znemožňujícím práci s tištěnými dokumenty k publikovaným 

dílům (Marrákešská smlouva o zrakově postižených osobách), aniž by byla tato ratifikace 

podmíněna revizí právního rámce EU nebo načasováním rozhodnutí Soudního dvora; 

vyzývá Komisi, aby předložila nezbytné legislativní návrhy s cílem provádět 

Marrákešskou smlouvu o zrakově postižených osobách; 

30. vyzývá k tomu, aby byla bezodkladně odblokována směrnice EU proti diskriminaci, která 

v Radě nijak nepokročila od roku 2008, a aby tato směrnice konkrétně potírala průřezovou 

diskriminaci založenou na pohlaví a zdravotním postižení; 

31. vyzývá členské státy, aby okamžitě posílily své úsilí o zajištění státní správy a služeb, jež 

budou osobám se zdravotním postižením dostupné za rovných podmínek s ostatními; 

zdůrazňuje, že nezávislého bydlení, sociálního začlenění a zapojení žen a dívek se 

zdravotním postižením může být dosaženo pouze tehdy, budou-li odstraněny zbývající 



 

AD\1092306CS.doc 9/10 PE576.811v02-00 

 CS 

překážky; domnívá se, že obecné informace o službách občanům (jako jsou informace 

o vzdělání, zaměstnání, sociální a zdravotní péči atd.) musí být poskytovány různými 

formami a v různých formátech, jednoduše a bezpečným způsobem tak, aby byly 

dostupné osobám se zdravotním postižením; 

32. zdůrazňuje, že je třeba, aby Rada urychlila projednávání návrhu směrnice o dostupnosti 

internetových stránek subjektů veřejného sektoru, jejímž cílem je zvýšit dostupnost 

dokumentů, videonahrávek a internetových stránek a poskytnout alternativní komunikační 

prostředky, jež by byly dostupné osobám se zdravotním postižením; 

33. vítá, že Komise dne 2. prosince 2015 zveřejnila návrh Evropského aktu přístupnosti; 

připomíná, že otázku přístupnosti je třeba chápat komplexně a že právo na přístupnost 

uvedené v článku 9 Úmluvy OSN o ochraně práv osob se zdravotním postižením musí být 

zaručeno osobám se všemi formami zdravotního postižení. 
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