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NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 

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

A. keďže  podľa odhadov žije v Európskej únii 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím, 

z ktorých ženy a dievčatá predstavujú približne 46 miliónov, čo je okolo 16 % celkovej 

ženskej populácie v EÚ, takže miera rozšírenia zdravotného postihnutia v Európskej únii 

je vyššia medzi ženami než mužmi; keďže ženy so zdravotným postihnutím sú často 

obeťami viacnásobnej diskriminácie, čelia značným prekážkam pri uplatňovaní svojich 

základných práv a slobôd, ako je právo na prístup k vzdelávaniu a zamestnaniu, čo môže 

viesť k sociálnej izolácii a psychickej traume; keďže ženy sú neúmerne zasiahnuté 

zdravotným postihnutím aj ako opatrovateľky rodinných príslušníkov so zdravotným 

postihnutím; 

B. keďže v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa uznáva, že 

dievčatá a ženy so zdravotným postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku násilia, zranenia 

alebo zneužívania, zanedbávania alebo nedbanlivého zaobchádzania, týrania alebo 

vykorisťovania v rámci domova aj mimo neho; 

C. keďže v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa zdôrazňuje potreba 

zahrnutia rodového hľadiska do všetkých oblastí úsilia a podpory úplného uplatňovania 

ľudských práv a základných slobôd; 

D. keďže rovnaké zaobchádzanie a pozitívne opatrenia a politiky pre ženy so zdravotným 

postihnutím a matky detí so zdravotným postihnutím sú základným ľudským právom a 

etickým záväzkom; 

E. keďže takmer 80 % žien so zdravotným postihnutím sú obeťami psychického a fyzického 

násilia a keďže riziko sexuálneho násilia je v ich prípade vyššie než v prípade iných žien; 

keďže ženy a dievčatá so zdravotným čelia vicnásobnej diskriminácii; 

F. keďže v prípade žien a dievčat so zdravotným postihnutím existuje väčšia 

pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami násilia, najmä domáceho násilia a sexuálneho 

vykorisťovania, pričom z odhadov vyplýva, že u žien so zdravotným postihnutím existuje 

1,5 až 10-krát vyššia pravdepodobnosť zneužitia než v prípade žien bez zdravotného 

postihnutia; 

G. keďže z dôvodu demografických a spoločenských zmien nastal zvýšený dopyt po 

pomocníkoch v domácnosti a opatrovateľoch, a najmä po pomocníkoch v domácnosti a 

opatrovateľoch z rodiny; keďže starostlivosť o zdravotne postihnutých a závislých ľudí 

zvyčajne vykonávajú ženy z rodiny, čo má často za následok vylúčenie z trhu práce; 

H. keďže ženy so zdravotným postihnutím, najmä migrantky, sú vystavené väčšiemu riziku 

chudoby a sociálneho vylúčenia z dôvodu viacnásobnej diskriminácie; 

I.  keďže miera zamestnanosti žien bez zdravotného postihnutia je 65 % v porovnaní so 

44 % žien so zdravotným postihnutím; keďže ženy so zdravotným postihnutím sú v 

porovnaní s mužmi so zdravotným postihnutím často diskriminované, pokiaľ ide o prístup 
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k zamestnaniu a vzdelaniu; keďže vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí so 

zdravotným postihnutím je naďalej neprijateľná; keďže ženy a dievčatá so zdravotným 

postihnutím čelia väčším ťažkostiam pri vstupe na trh práce; keďže je potrebné odstrániť 

prekážky mobility, ako aj väčšiu závislosť od rodinných príslušníkov a opatrovateľov, s 

cieľom podporiť aktívnu účasť žien so zdravotným postihnutím na vzdelávaní, trhu práce 

a sociálnom a hospodárskom živote komunity; 

J. keďže platené zamestnanie je veľmi dôležité s cieľom umožniť ľuďom so zdravotným 

postihnutím viesť nezávislý život a podporovať svoju rodinu a domácnosť; keďže ženy a 

dievčatá so zdravotným postihnutím často čelia nedostatočným mzdám; keďže u tejto 

zraniteľnej skupiny ľudí existuje väčšia pravdepodobnosť, že budú trpieť chudobou, a sú 

väčšmi vystavení riziku sociálneho vylúčenia; 

K. keďže hospodárska kríza, úsporné opatrenia a škrty v oblasti sociálnych služieb a 

zdravotnej starostlivosti vo väčšine členských štátov EÚ mali škodlivé dôsledky pre 

zraniteľné skupiny obyvateľstva EÚ, najmä pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich 

rodiny, ktoré sú týmito úspornými opatreniami neúmerne zasiahnuté, a najmä pre ženy a 

dievčatá so zdravotným postihnutím; 

L. keďže deti so zdravotným postihnutím čelia značným prekážkam, pokiaľ ide o využívanie 

ich základných práv; 

M. keďže deti so zdravotným postihnutím sú častejšie vylúčené zo spoločnosti a niekedy žijú 

v ústavoch alebo iných zariadeniach ďaleko od svojich rodín; 

N. keďže deti so zdravotným postihnutím majú právo žiť v rodinách alebo v rodinnom 

prostredí a právo, aby zodpovedné štátne inštitúcie konali v najlepšom úmysle v prospech 

detí a ich rodín. 

O. keďže u detí so zdravotným postihnutím existuje menšia pravdepodobnosť, že budú 

chodiť do školy, v dôsledku čoho majú obmedzené možnosti na formovanie ľudského 

kapitálu a čelia zníženému počtu pracovných príležitostí a zníženej produktivite v 

dospelosti; 

P. keďže u osôb so zdravotným postihnutím existuje väčšia pravdepodobnosť, že budú 

nezamestnané, a vo všeobecnosti zarábajú menej, aj keď sú zamestnané; keďže sa zdá, že 

výsledky zamestnanosti a príjmu sa zhoršujú úmerne so závažnosťou postihnutia; 

Q. keďže ľuďom so zdravotným postihnutím môžu vznikať dodatočné náklady vyplývajúce z 

postihnutia – napríklad náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou alebo s 

kompenzačnými pomôckami, alebo potreba osobnej podpory a pomoci – a preto si často 

vyžadujú viac prostriedkov na dosiahnutie rovnakých výsledkov než ľudia bez 

zdravotného postihnutia; 

R. keďže Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím vo svojich záverečných 

pripomienkach týkajúcich sa úvodnej správy Európskej únie odporúča, aby Európska únia 

zahrnula hľadisko zdravotného postihnutia do svojich rodových politík a programov, ako 

aj rodové hľadisko do svojich stratégií v oblasti zdravotného postihnutia, a aby vyvíjala 

pozitívne opatrenia, zaviedla mechanizmus monitorovania a financovala zhromažďovanie 

údajov a výskum o ženách a dievčatách so zdravotným postihnutím; keďže ďalej 
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odporúča, aby Európska únia zabezpečila účinnú ochranu pred násilím, zneužívaním a 

vykorisťovaním, aby bola politika na dosiahnutie rovnováhy medzi súkromným a 

pracovným životom zameraná na potreby detí a dospelých so zdravotným postihnutím 

vrátane ich opatrovateľov a aby boli prijaté opatrenia na zníženie vysokej miery 

nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím, z ktorých väčšinu tvoria ženy; 

 1. podporuje závery a odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 

a zdôrazňuje, že je potrebné, aby inštitúcie EÚ a členské štáty zakomponovali do svojich 

politík, programov a stratégií v oblasti rodovej rovnosti hľadisko žien a dievčat so 

zdravotným postihnutím a naopak rodové hľadisko do svojich stratégií týkajúcich sa 

zdravotného postihnutia; ďalej žiada, aby sa zaviedli mechanizmy na pravidelné 

monitorovanie dosiahnutého pokroku; 

2. vyjadruje poľutovanie, že európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 

2020 neobsahuje integrované rodové hľadisko ani samostatnú kapitolu o politike v oblasti 

zdravotného postihnutia podľa pohlavia aj napriek skutočnosti, že ženy so zdravotným 

postihnutím sa často domnievajú, že sú vo väčšej nevýhode ako muži so zdravotným 

postihnutím, a sú častejšie ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením; 

3. vyjadruje znepokojenie, že Strategickému záväzku Komisie pre rodovú rovnosť na roky 

2016 – 2019 chýba hľadisko rodového postihnutia, a trvá na tom, aby Komisia odstránila 

tento nedostatok prostredníctvom zahrnutia žien so zdravotným postihnutím a 

opatrovateliek do svojich politík a programov; 

4. vyzýva členské štáty, aby v politikách a opatreniach uplatňovali pre ženy aj mužov, 

dievčatá a chlapcov so zdravotným postihnutím prístup založený na rodovom hľadisku a 

uplatňovali ho vo všetkých oblastiach, najmä pokiaľ ide o integráciu na pracovisku, 

vzdelávanie a nediskrimináciu; 

5. pripisuje vrcholný význam článku 33 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím („Vykonávanie a monitorovanie na vnútroštátnej úrovni“) a bodom 76 a 77 

záverečných pripomienok Výboru OSN, a preto s uspokojením víta dohodu Výboru OSN 

o účasti Európskeho parlamentu v rámci nezávislého dohľadu; 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli vhodné politiky a uplatňovali opatrenia na 

celú škálu politických oblastí, podporili ich nezávislý život a úplné začlenenie; vyzýva 

preto Komisiu, aby zhromažďovala a šírila aktualizované štatistické údaje o zdravotnom 

postihnutí rozdelené podľa veku a pohlavia s cieľom monitorovať situáciu ľudí so 

zdravotným postihnutím v EÚ; 

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby všetci ľudia so zdravotným postihnutím mali právo 

na voľný pohyb tak ako všetci občania EÚ, a to tak, že do súčasných a budúcich právnych 

predpisov zahrnie záruku rovnakých príležitostí, základné práva, rovnaký prístup k 

službám a na trh práce, a rovnaké práva a povinnosti v prístupe k sociálnemu 

zabezpečeniu ako štátnych príslušníkov členského štátu, v ktorom sa im toto zabezpečenie 

poskytuje, a to v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie; okrem 

toho, pokiaľ ide o rovnosť v zamestnaní, vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 

dodržiavali ustanovenia prepracovaného znenia smernice o rodovej rovnosti v EÚ 

(2006/54/ES); 
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8. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím z radov 

migrantov s cieľom rozvíjať zručnosti, ktoré by im mohli poskytnúť príležitosť na 

získanie vhodného zamestnania; 

9. domnieva sa, že ľudia so zdravotným postihnutím, najmä ženy a dievčatá, musia mať 

možnosť slobodne si užívať svoju sexualitu rovnako ako ľudia bez zdravotného 

postihnutia, a domnieva sa, že ženy so zdravotným postihnutím musia mať možnosť žiť 

ako ženy bez zdravotného postihnutia a naplniť svoje želanie mať alebo nemať deti; 

10. zdôrazňuje, že dievčatá a ženy so zdravotným postihnutím by mali mať prístup k plnému 

užívaniu svojich sexuálnych a reprodukčných práv a k vzdelávaniu o sexualite 

poskytovanému profesionálmi, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti; považuje preto za 

nevyhnutné, aby mali ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím úplný prístup k 

zdravotnej starostlivosti, ktorá spĺňa ich osobitné potreby, vrátane gynekologických 

konzultácií, lekárskeho vyšetrenia, plánovania rodičovstva a prispôsobenej podpory počas 

tehotenstva; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že ich vnútroštátne poskytovanie 

verejnej zdravotnej starostlivosti bude zahŕňať riadny prístup k týmto službám; 

11. opakovane potvrdzuje svoj názor, že je potrebné riešiť potrebu poskytovania 

špecializovanej podpory ženám so zdravotným postihnutím spolu s ich rodinami vrátane 

pomoci v oblasti starostlivosti o deti s cieľom umožniť im, aby si v plnej miere užívali 

materstvo a otcovstvo; 

12. zdôrazňuje, že na dosiahnutie samostatného a nezávislého života ľudí so zdravotným 

postihnutím, najmä žien, je asistencia (osobná alebo verejná) prostriedkom, ktorý by im a 

ich rodinám poskytol podporu a tak im umožnil prístup na pracovisko, k inštitúciám 

vzdelávania alebo odbornej prípravy, a v prípade tehotenstva a materstva; 

13. opakovane potvrdzuje naliehavú potrebu riešiť otázku násilia páchaného na ženách a 

dievčatách so zdravotným postihnutím v súkromnom a ústavnom prostredí a žiada členské 

štáty, aby zriadili podporné služby, ktoré budú prístupné ženám a dievčatám s každým 

druhom zdravotného postihnutia; zasadzuje sa za to, aby Európska únia podpísala 

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti 

nemu (istanbulský dohovor) ako ďalší krok v boji proti násiliu na ženách a dievčatách so 

zdravotným postihnutím; 

14. so znepokojením konštatuje, že ženy a dievčatá, najmä obete viacnásobnej diskriminácie, 

sú viac ohrozené sexuálnym násilím a/alebo vykorisťovaním, a to nielen doma, ale aj v 

ústavných zariadeniach; zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty zaviedli právne 

predpisy na ochranu práv žien a dievčat so zdravotným postihnutím v prípade rodovo 

motivovaného násilia a podporovali ich zotavenie; 

15. pripomína úlohu médií pri zobrazovaní žien a dievčat, ako aj zdravotného postihnutia, a 

poznamenáva, že nedostatočné zviditeľnenie alebo šírenie stereotypov môže viesť k 

predsudkom, násiliu a vylúčeniu; žiada všetky európske inštitúcie, aby začali a podporili 

kampane na šírenie informácií o dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím a 

aby bojovali proti predsudkom, diskriminácii a zločinom z nenávisti týkajúcim sa osôb so 

zdravotným postihnutím, vrátane žien a dievčat; domnieva sa, že médiá by sa mali popri 

zvyšovania viditeľnosti usilovať o šírenie pozitívneho obrazu žien a dievčat so 

zdravotným postihnutím; 



 

AD\1092306SK.doc 7/10 PE576.811v02-00 

 SK 

16. pripomína význam základného práva účasti ľudí  so zdravotným postihnutím na 

politických procesoch a rozhodovaní o zdravotnom postihnutí na všetkých úrovniach, ako 

zdôrazňuje Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; zdôrazňuje, že 

ženám a dievčatám so zdravotným postihnutím vrátane tých z marginalizovaných a 

zraniteľných skupín, ktoré čelia viacnásobnej diskriminácii, sa musí povoliť a umožniť 

zúčastňovať sa na rozhodovacích procesoch s cieľom zabezpečiť vyjadrenie, podporu a 

ochranu ich práv, čím sa zabezpečí skutočný pohľad z rodového hľadiska od základu; 

vyzýva členské štáty, aby poskytovali primerane prispôsobené služby a zariadenia, ktoré 

posilnia aktívne zapájanie a účasť žien; 

17. vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, že v niektorých členských štátoch sa európske 

štrukturálne a investičné fondy využívajú na podporu ústavnej starostlivosti namiesto 

rozvoja inkluzívnejších komunít, v ktorých by mohli osoby so zdravotným postihnutím 

žiť, keď im bude poskytovaná príslušná podpora; vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, 

že ľudia so zdravotným postihnutím, najmä ženy, dievčatá a chlapci a starší ľudia, môžu 

byť terčom násilia či zlého zaobchádzania, najmä v ústavnom prostredí; 

18. so znepokojením poukazuje na rôzne formy vylúčenia spôsobené ústavnou starostlivosťou 

o ľudí so zdravotným postihnutím a na to, ako táto diskriminačná forma liečby môže 

podporiť ďalšie predsudky a zlé zaobchádzanie v ústavnom prostredí a zo strany 

spoločnosti ako celku; 

19. žiada, aby sa štrukturálne a investičné fondy EÚ využívali vyváženým spôsobom a 

podporovali rozvoj inkluzívnejších  spoločenstiev a v prípade potreby aj ústavnú 

starostlivosť, aby najmä dievčatá a ženy, deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím 

mohli dostávať primeranú podporu a pomoc v celej Európskej únii; opakovane 

zdôrazňuje, že členské štáty musia podporovať inkluzívne a posilňujúce komunity, ktoré 

umožňujú riadnu podporu aj pre rodovo špecifické prekážky a diskrimináciu, ktorým čelia 

ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím; 

20. vyjadruje svoje znepokojenie nad vysokou mierou nezamestnanosti osôb so zdravotným 

postihnutím, najmä žien so zdravotným postihnutím, v porovnaní s ostatnými skupinami 

obyvateľstva Európskej únie; žiada členské štáty, aby podporovali a zaručili vznik 

legislatívneho a politického rámca účasti žien so zdravotným postihnutím na trhu práce 

vrátane žien so skrytým zdravotným postihnutím, s chronickými ochoreniami alebo 

poruchami učenia; 

21. zdôrazňuje význam sociálnych podnikov a družstiev v oblasti sociálnej a hospodárskej 

inklúzie a posilnenia postavenia ľudí so zdravotným postihnutím, a najmä žien so 

zdravotným postihnutím; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v programoch a politikách 

týkajúcich sa ľudí so zdravotným postihnutím kládli silný dôraz na sociálne hospodárstvo, 

ako aj na zahrnutie rodového hľadiska; 

22. vyjadruje obavy, že vychovávanie detí so zdravotným postihnutím je úloha, ktorá pripadá 

predovšetkým ženám; 

23 zdôrazňuje neoceniteľnú a finančne nedocenenú úlohu žien, ktoré sa starajú o rodinných 

príslušníkov so zdravotným postihnutím. 

24. zdôrazňuje význam začlenenia dievčat so zdravotným postihnutím do štandardných 
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systémov vzdelávania vo všetkých prípadoch, keď postihnutie umožňuje takúto 

integráciu; opakovane zdôrazňuje dôležitú úlohu formálneho vzdelávania, informálneho 

učenia, neformálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania pri podpore sociálneho 

začlenenia žien a dievčat so zdravotným postihnutím; zdôrazňuje potenciál sektora 

umenia a kultúry pre posilnenie postavenia žien a dievčat so zdravotným postihnutím a 

pre odstránenie predsudkov a diskriminácie na základe zdravotného postihnutia; 

poznamenáva, že je potrebné podporovať inkluzívne vzdelávacie programy, ktoré 

odstraňujú prekážky, ktorým čelia ľudia s poruchami učenia, a bojovať proti konkrétnym 

stereotypom, diskriminácii a zločinom z nenávisti proti nim; 

25. zdôrazňuje význam IKT pre mobilitu, komunikáciu a prístup k verejným službám. Vyzýva 

preto v tejto súvislosti členské štáty, aby aktívne podporovali účasť ľudí so zdravotným 

znevýhodnením aj v prístupe k verejným službám poskytovaným online; 

26. vyzýva inštitúcie EÚ, aby preskúmali služobný poriadok, vnútorné predpisy a 

vykonávacie predpisy s cieľom prijať komplexné náborové politiky vrátane pozitívnych 

opatrení v záujme aktívneho zvýšenia počtu zamestnancov a stážistov so zdravotným 

postihnutím a zabezpečenia toho, aby všetci zamestnanci inštitúcií EÚ so zdravotným 

postihnutím alebo závislými rodinnými príslušníkmi, ktorí sú zdravotne postihnutí, dostali 

primerané ubytovanie, ktoré potrebujú na rovnaké uplatňovanie svojich práv ako ostatní; 

ďalej vyzýva Komisiu, aby zrevidovala spoločný systém nemocenského poistenia 

inštitúcií EÚ a zabezpečila komplexné krytie zdravotných potrieb súvisiacich so 

zdravotným postihnutím takým spôsobom, ktorý bude zlučiteľný s dohovorom; 

27. žiada Komisiu, aby zabezpečila v európskych školách inkluzívne vzdelávanie a v súlade s 

požiadavkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na 

mnohodisciplinárne hodnotenie jednotlivých potrieb, zabránila vylúčeniu dievčat so 

zdravotným postihnutím a tiež zabezpečila poskytovanie primeraných vhodných úprav; 

28. naliehavo žiada Európsky parlament, aby posilnil vnútorný mechanizmus pre koordináciu 

vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) ako 

prierezový mechanizmus, ktorý bude slúžiť v rámci všetkých parlamentných výborov na 

sledovanie a vykonávanie dohovoru pomocou vlastných zamestnancov pridelených 

výhradne na tento účel; 

29. žiada rýchlu ratifikáciu Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam 

pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania bez toho, 

aby bola ratifikácia podmienená revíziou právneho rámca EÚ alebo načasovaním 

rozhodnutia Súdneho dvora; vyzýva Komisiu, aby predstavila potrebné legislatívne 

návrhy s cieľom vykonať Marakéšsku zmluvu o uľahčení prístupu; 

30. žiada naliehavé odblokovanie antidiskriminačnej smernice EÚ, v ktorej sa od roku 2008 v 

Rade nezaznamenal žiaden pokrok, ako aj to, aby sa touto smernicou konkrétne riešila 

medzisektorová diskriminácia na základe pohlavia a zdravotného postihnutia. 

31. vyzýva členské štáty, aby ihneď zintenzívnili úsilie o poskytnutie primeranej 

administratívy a služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím rovných s ostatnými; 

zdôrazňuje, že nezávislý život, sociálne začlenenie a zapojenie žien a dievčat so 

zdravotným postihnutím možno dosiahnuť iba vtedy, ak sa odstránia zostávajúce 

prekážky; ďalej sa domnieva, že všeobecné informácie o službách pre občanov (ako sú 
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informácie o vzdelávaní, zamestnaní, sociálnej a zdravotnej starostlivosti atď.) musia byť 

poskytované v rôznych formách a formátoch a musia byť jednoducho a bezpečne 

dostupné pre ľudí so zdravotným postihnutím; 

32. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Rada urýchlila návrh smernice o dostupnosti webových 

lokalít orgánov verejného sektora s cieľom zvýšiť dostupnosť dokumentov, videí a 

webových lokalít a poskytnúť alternatívne komunikačné prostriedky, ktoré by boli 

prístupné ľuďom so zdravotným postihnutím; 

33. víta uverejnenie návrhu Európskeho aktu bezbariérovosti z 2. decembra 2015 Komisiou; 

pripomína, že je potrebné zaujať komplexný postoj k prístupnosti a že sa ľuďom so 

všetkými druhmi zdravotného postihnutia musí zaručiť právo na prístupnosť, ako sa 

ustanovuje v článku 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; 
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