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NÁVRHY 

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

do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že Petiční výbor (PETI) obdrží každý rok značný počet petic popisujících 

obtíže, s nimiž se potýkají osoby se zdravotním postižením v celé EU a které se týkají 

všech oblastí vymezených v Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním 

postižením, zejména v oblasti přístupu k práci a zaměstnání, vzdělání a dopravě a účasti 

na politickém, veřejném a kulturním životě; 

2. zdůrazňuje, že v souvislosti s rámcem EU pro Úmluvu OSN o právech osob se 

zdravotním postižením plní Petiční výbor prostřednictvím petičního procesu ochrannou 

funkci, a zdůrazňuje, že petice obdržené výborem názorně ukazují, že k politikám 

zaměřeným na osoby se zdravotním postižením je třeba přijmout horizontální přístup 

založený na lidských právech; 

3. zdůrazňuje zejména, že přístupnost je jednou z hlavních zásad Úmluvy o právech osob 

se zdravotním postižením a předpokladem pro výkon dalších práv zakotvených v této 

úmluvě; zdůrazňuje, že právo na přístupnost, definované v článku 9 uvedené úmluvy, 

musí být provedeno komplexně, aby se zajistil přístup osob se zdravotním postižením 

do okolního prostředí, k dopravě, veřejným zařízením a službám a k informačním 

a komunikačním technologiím; 

4. připomíná, že Petiční výbor se od roku 2011 zasazuje za přijetí závazné dohody týkající 

se přístupu nevidomých a zrakově postižených osob k vydaným dílům; vítá 

interinstitucionální dohodu, které bylo dosaženo ohledně provedení Marrákešské 

smlouvy o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby nevidomé, zrakově 

postižené nebo s jinou poruchou čtení v autorském právu EU, a opětovně vyzývá 

k tomu, aby EU a její členské státy Marrákešskou smlouvu urychleně ratifikovaly; 

5. bere na vědomí, že na Petiční výbor pravidelně míří dotazy týkající se práva osob se 

zdravotním postižením na nezávislý život, které je zakotveno v článku 19 Úmluvy 

o právech osob se zdravotním postižením, a pokračuje v přísné kontrole procesu 

deinstitucionalizace v členských státech; připomíná, že výbor PETI vykonal v září 2016 

pracovní cestu na Slovensko, jejíž náplní bylo zjištění potřebných údajů o využívání 

evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) pro účely usnadnění 

přechodu od institucionální péče o osoby se zdravotním postižením ke komunitním 

službám; 

6. vyzdvihuje klíčový význam práva všech osob se zdravotním postižením na nezávislý 

život a vyzývá Komisi, aby v zájmu rozvoje vysoce kvalitních sociálních služeb pro 

osoby se zdravotním postižením a uskutečnění procesu deinstitucionalizace posílila 

využívání ESI fondů členskými státy. 

 

 


