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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že so starnutím obyvateľstva sa zvyšuje podiel starších osôb so zdravotným 
postihnutím a že vzhľadom na väčšiu priemernú dĺžku života žien je pravdepodobnejšie, 
že sú to ženy; zdôrazňuje, že ženy so zdravotným postihnutím sú ako skupina vo väčšej 
miere vystavené vylúčeniu a majú menej príležitostí na pracovnom trhu ako muži so 
zdravotným postihnutím;

2. vyzýva Úniu a členské štáty, aby uľahčili účasť všetkých občanov na demokratickom 
procese, pokiaľ ide o právo voliť, ako aj právo byť volený;

3. konštatuje, že terminológia, ktorá sa používa na popis telesného postihnutia (anglicky 
impairment) a zdravotnej nespôsobilosti (anglicky disability) je rozdielna a že dôraz treba 
klásť na zdravotnú nespôsobilosť, a nie na telesné postihnutie z lekárskeho hľadiska, v 
súlade s prístupom prijatým v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
ktorým sa riadi Európsky súdny dvor1; zdôrazňuje, že zamestnávatelia by nemali skúmať 
zdravotné postihnutie zamestnancov alebo uchádzačov o prácu, ktoré nesúvisí s danou 
prácou, ale iba ich zručnosti a schopnosti;

4. zdôrazňuje, že je potrebné bojovať proti stereotypom, a to nielen vytváraním pozitívneho 
obrazu žien so zdravotným postihnutím, ale aj prostredníctvom skutočných inšpirujúcich 
prípadov takýchto žien, ktoré vďaka svojim kompenzačným schopnostiam môžu žiť
uspokojivý pracovný a súkromný život;

5. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o pojmy bezbariérového prostredia a prístupu, inovatívny 
prístup inkluzívnej koncepcie zahŕňa architektúru a služby, ktoré môžu lepšie vyhovieť 
potrebám všetkých ľudí bez ohľadu na zdravotné postihnutie a môžu podporiť 
udržateľnejší a inkluzívnejší životný štýl;

6. vyzýva Úniu, aby väčšmi podporovala matky so zdravotným postihnutím alebo s deťmi so 
zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na ich ťažké postavenie na pracovnom 
trhu, a to prostredníctvom udržiavania alebo vytvárania služieb lepšie prispôsobených ich 
potrebám.

                                               
1 Rozsudok Súdneho dvora z 11. júla 2006 vo veci C-13/05, Chacón Navas vs. Eurest Colectividades SA ([2006] 
ECR I-6488)


