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NÁVRHY 

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor 

zaradil, do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že Výboru pre petície (PETI) je každoročne doručované množstvo petícií 

týkajúcich sa ťažkostí, s ktorými bojujú ľudia so zdravotným postihnutím v celej EÚ vo 

všetkých oblastiach identifikovaných v európskej stratégii pre oblasť zdravotného 

postihnutia, najmä pokiaľ ide o prístup k práci a zamestnaniu, vzdelaniu a doprave a o 

účasť na politickom, verejnom a kultúrnom živote; 

2. zdôrazňuje ochrannú úlohu, ktorú zohráva Výbor pre petície v priebehu procesu 

vybavovania petícií v súvislosti s rámcom EÚ pre Dohovor OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“), a zdôrazňuje, že petície doručené 

výboru dokresľujú potrebu prijať vo vzťahu k politikám v oblasti ľudských práv 

horizontálny prístup založený na ľudských právach; 

3. zdôrazňuje najmä to, že ťažiskovou zásadou dohovoru UNCRPD je prístupnosť, ktorá 

je zároveň základným predpokladom pre výkon ostatných práv zakotvených v tomto 

dohovore; zdôrazňuje, že prístupnosť, ktorá je vymedzená v článku 9 dohovoru 

UNCRPD, sa musí vykonávať komplexne, aby sa zabezpečilo, že ľudia so zdravotným 

postihnutím budú mať prístup k svojmu prostrediu, doprave, verejným zariadeniam a 

službám, ako aj k informačným a komunikačným technológiám; 

4. pripomína, že Výbor pre petície sa zasadzuje za prijatie záväznej zmluvy týkajúcej sa 

prístupu nevidiacich a zrakovo postihnutých osôb k dielam uverejneným po roku 2011; 

víta medziinštitucionálnu dohodu o vykonávaní Marrákešskej zmluvy o uľahčení 

prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo 

postihnuté inou poruchou čítania v rámci právnych predpisov EÚ týkajúcich sa 

autorských práv a opakuje svoju výzvu na urýchlenú ratifikáciu Marrakéšskej zmluvy 

EÚ a jej členskými štátmi; 

5. poznamenáva, že Výbor pre petície pravidelne dostáva otázky týkajúce sa práva ľudí so 

zdravotným postihnutím na nezávislý život, ako je zakotvené v článku 19 dohovoru 

UNCRPD, a sústavne vykonáva dôkladný dohľad nad procesom deinštitucionalizácie v 

členských štátoch; pripomína, že výbor PETI uskutočnil v septembri 2016 pracovnú 

návštevu Slovenska, aby získal informácie o využití európskych štrukturálnych a 

investičných fondov na uľahčenie prechodu z inštitucionálnej starostlivosti o ľudí so 

zdravotným postihnutím na služby komunitnej starostlivosti;  

6. zdôrazňuje ústredný význam práva všetkých osôb so zdravotným postihnutím na 

nezávislý život a vyzýva Komisiu, aby posilnila využitie európskych štrukturálnych a 

investičných fondov členskými štátmi na rozvoj vysoko kvalitných služieb pre ľudí so 

zdravotným postihnutím a na realizáciu procesu deinštitucionalizácie. 

 


