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NÁVRHY
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
1. připomíná, že kvůli stárnutí populace roste také podíl starších lidí se zdravotním
postižením, jimiž jsou častěji ženy, neboť právě ony se dožívají vyššího věku; zdůrazňuje,
že ženy se zdravotním postižením jako skupina čelí oproti mužům se zdravotním
postižením většímu vyloučení na pracovním trhu a dostává se jim méně příležitostí;
2. vyzývá Unii a členské státy, aby usnadnily účast všech občanů v demokratickém postupu,
co se týče jak hlasovacího práva, tak práva být volen;
3. poznamenává, že terminologie, která je používána pro popis tělesných postižení (physical
impairments) a omezení (disabilities) se liší, a proto by v souladu s Úmluvou OSN
o právech osob se zdravotním postižením, kterou se řídí Evropský soudní dvůr1, měla být
pozornost věnována omezením namísto postižením, jak jsou definována z lékařského
hlediska; zdůrazňuje, že zaměstnavatelé by neměli prověřovat postižení zaměstnanců či
uchazečů o zaměstnání, která nesouvisejí s danou prací, ale měli by se soustředit na jejich
dovednosti a schopnosti;
4. zdůrazňuje význam boje se stereotypy nejen za pomoci vytváření pozitivního obrazu žen
se zdravotním postižením, ale také prostřednictvím příkladu skutečných případů žen se
zdravotním postižením, které díky svým dalším schopnostem mohou žít naplňující
pracovní i osobní život;
5. zdůrazňuje, že pojmy, jako je bezbariérové prostředí a přístupnost či design podporující
začlenění, zahrnují v rámci inovativního přístupu jak architekturu, tak služby, které lépe
vyhovují potřebám všech lidí bez ohledu na postižení a které podporují udržitelnější
a integrující životní styl;
6. vyzývá Unii k větší podpoře matek i dětí se zdravotním postižením, především s ohledem
na jejich složitou pozici na trhu práce, a to za pomoci udržování či vytváření služeb, které
budou lépe uzpůsobeny jejich potřebám.

1

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. července 2006 v případě C-13/05, Chacón Navas vs. Eurest
Colectividades SA ([2006] ECR I-6488)
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