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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju členov 2, 10, 19 in 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 15. novembra 2010 z naslovom 
Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo 
brez ovir (KOM(2010)0636 konč.),

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Evropske konvencije o 
človekovih pravicah ter Listine EU o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov1, ki je prvi pravno 
zavezujoč mednarodni instrument na področju človekovih pravic, katerega pogodbenice 
so EU in države članice,

– ob upoštevanju predlagane direktive o enakem obravnavanju oseb ne glede na vero ali 
prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 8. septembra 2010 o predlogu sklepa 
Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic: del II integriranih smernic 
strategije Evropa 20202;

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. januarja 2011 o letnem pregledu rasti:
spodbujanje ukrepov EU za celovit odziv na krizo (KOM(2011)0011) in priloženega 
osnutka skupnega poročila o zaposlovanju,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta z dne 12. januarja 2011 o smernicah za politike 
zaposlovanja držav članic (KOM(2011)0006),

– ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 26. novembra 2009 o sklenitvi konvencije Združenih 
narodov o pravicah invalidov s strani Evropske skupnosti;

– ob upoštevanju členov 1, 21 in 35 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o zmanjšanju neenakosti na področju 
zdravja v EU3,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o skupnih vrednotah in načelih v zdravstvenih sistemih 
Evropske unije (2006/C146/01),

                                               
1 Sklenjena je bila 2007, podpisale pa so jo vse države članice in EU; do oktobra 2010 jo je ratificiralo 16 držav 
članic (Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Španija, Francija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Avstrija, 
Portugalska, Slovenija, Slovaška, Švedska, Združeno kraljestvo), v drugih pa postopek ratifikacije še poteka.
Konvencija OZN bo zavezujoča za EU in bo del pravnega reda EU.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0309.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0081.
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– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 8. junija 2010 o enakosti in zdravju v vseh politikah
ter solidarnosti na področju zdravja,

A. ker vsak šesti prebivalec Evropske unije trpi za lažjo ali težjo obliko invalidnosti1,

B. ker več kot tretjina starejših od 75 let trpi za kako invalidnostjo, zaradi demografskih 
sprememb pa bo število invalidov v prihodnjih letih najverjetneje naraščalo,

C. ker so invalidi ranljiva skupina prebivalstva, med katero je stopnja revščine za 70 % višja 
od povprečja; ker je večja izpostavljenost tveganju revščine rezultat pogosto omejenega 
dostopa do zaposlitve in usposabljanja, pa tudi zdravstvenih storitev in ustrezne oskrbe;

D. ker je treba na novo preučiti možnosti za podporo najranljivejših oseb in za zagotovitev 
njihovega vključevanja; če bi bile te podporne dejavnosti plačane, bi (po poročilu 
Stiglitzeve komisije v Franciji) predstavljale blizu 50 % BDP;

E. ker so za uspeh strategije EO 2020, katere cilj je razviti pametno (na osnovi inovacij in 
raziskav), trajnostno in vključujočo evropsko rast nujno potrebne strukturne izboljšave na 
področju mobilnosti in vključevanja invalidov;

F. ker je v času največje gospodarske krize nujno treba prenoviti nacionalne sisteme javnega 
varstva, da bi bili učinkovitejši, bolj uravnoteženi in vzdržni;

G. ker je treba poudariti, da večina invalidov pogosto ne more enakovredno sodelovati v 
gospodarskih dejavnostih v družbi zaradi fizičnih in drugih ovir ter zaradi diskriminacije 
in družbene stigmatizacije,

H. ker nižja udeležba v splošnem izobraževanju in na trgu dela vodi do dohodkovne 
neenakosti in revščine invalidov, pa tudi do družbene izključenosti in osamitve,

I. ker je v starostni skupini od 16 do 19 let stopnja nevključenosti v izobraževanje 37-
odstotna za osebe, ki jih invalidnost znatno omejuje, in 25-odstotna za osebe, ki jih 
omejuje do neke mere, v nasprotju s 17-odstotno za osebe, ki jih invalidnost ne omejuje,

J. ker je stopnja zaposlenosti med invalidi le okoli 50-odstotna, kakovostna delovna mesta 
pa zagotavljajo gospodarsko neodvisnost, spodbujajo osebne dosežke in nudijo najboljšo 
zaščito pred revščino,

1. ponovno opozarja, da morajo biti vsi sistemi zdravstvenega varstva v Evropski uniji 
osnovani na temeljnih vrednotah, tj. univerzalnosti, dostopu do visokokakovostnega 
varstva in solidarnosti;

2. poudarja, da je potreben nov, učinkovit pristop do invalidnosti, za začetek z oblikovanjem 
učinkovitejšega mehanizma za usklajevanje in spremljanje izvajanja evropske strategije o 
invalidnosti; v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je vključevanje invalidov in 
organizacij civilne družbe, ki delujejo na tem področju, v to delo;

3. poziva države članice, naj s podporo Komisije sprejmejo posebne socialne ukrepe za 
                                               
1 Priložnostni modul o zaposlovanju invalidov raziskave o delovni sili EU (LFS AHM), 2002.
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zagotovitev enakovrednega dostopa do zdravstvenega varstva, vključno z 
visokokakovostnimi zdravstvenimi in rehabilitacijskimi storitvami za duševne in telesne 
invalide;

4. poziva države članice, naj zagotovijo enako pravico vseh invalidov, da živijo v domači 
skupnosti, z enakimi možnostmi izbire, kot jih imajo drugi, tako da se bodo lahko polno 
vključevali v svojo skupnost in sodelovali v njej; zagotovijo naj tudi, da bodo imeli enako 
kot vsi drugi možnost izbrati, kje in s kom bodo živeli, in da jim ne bo treba bivati v 
posebnem okolju; zagotovijo naj tudi dostop do različnih vrst storitev na domu ali v 
domovih in druge oblike skupnostnih podpornih storitev, vključno z osebno pomočjo, s 
čimer bodo preprečile osamljenost ali ločenost od skupnosti;

5. poziva, naj si države članice z odprto metodo usklajevanja izmenjujejo informacije, 
zamisli in najboljšo prakso v zvezi z zagotavljanjem dolgoročne oskrbe telesnih in 
duševnih invalidov, ter sprejmejo ukrepe in minimalne strokovne standarde, da bi:

(a) zmanjšali neenakosti v zdravstvu in socialnem varstvu ter zaščitili invalide v skupnosti 
ter na področju zdravstva;

(b) se spopadli s problemom grdega ravnanja z invalidi;

(c) zagotovili ustrezne, raznolike rehabilitacijske storitve, ki bodo temeljile na želji 
invalidov po samostojnosti, in katerih cilj bo njihova ponovna vključitev v svet dela; 
omogočale naj bi prehod z institucionalne na skupnostno oskrbo ter uveljavljale 
storitve za duševno zdravje na podlagi Evropskega pakta za duševno zdravje in dobro 
počutje ter razvoj storitev zgodnjega posredovanja in osebne pomoči, vključno z 
ocenjevanjem potreb;

(d) podpirali družine pacientov in strokovnjake, ki delajo v nacionalnih zdravstvenih 
sistemih, z ukrepi, kot je zagotavljanje ciljnih informacij in usposabljanja, ter z 
vključevanjem združenj bolnikov v postopke odločanja in spremljanja;

(e) pomagali pri razširjanju informacijskih in komunikacijskih tehnologij za spodbujanje 
visokokakovostne oskrbe invalidov v družini ter za omogočanje priložnosti za 
konkurenčno delo;

(f) vzpostavili povezan sistem „vse na enem mestu“ za dostop invalidov do storitev, da bi 
presegli omejeni pristop obstoječih socialnih in zdravstveno-svetovalnih objektov;

(g) zagotovili boljše odzivanje na posebne potrebe delavcev z boleznimi, ki povzročajo 
invalidnost, in kroničnimi boleznimi, s čimer bi jim omogočili vključitev na delovno 
mesto in njegovo ohranitev;

(h) se osredinili na preprečevanje invalidnosti ter duševnih in telesnih sekundarnih stanj, 
ki se pogosto razvijejo kot posledica posameznikove prvotne invalidnosti;

6. poziva države članice, naj zmanjšajo obremenitev ljudi, ki skrbijo za starejše ali invalidne 
osebe, in vzpostavijo povezane sisteme oskrbe ter tako omogočijo negovalcem, da se 
zaposlijo;
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7. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za priznanje znakovnega jezika in brajice;

8. poudarja, da je treba mladim invalidom dati učinkovito in ustrezno prilagojeno podporo 
ter dejanske in enakovredne možnosti za telesni, čutni in spoznavni dostop do 
izobraževanja, zaposlitve, kulturnih, prostočasnih, športnih in družbenih dejavnosti ter 
sodelovanja v javnih in civilnih zadevah;

9. poziva Komisijo, naj podpira pobude, prilagojene potrebam invalidov in bolnih ljudi, ki ne 
morejo najti primernih rešitev za svoje težave, ker niso dovolj dobičkonosne za podjetja, 
ki proizvajajo protetične pripomočke in posebno prehrano;

10. opozarja na člen 24 konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, v katerem se 
države pogodbenice obvezujejo, da bodo zagotovile, da invalidi ne bodo izključeni iz 
rednega izobraževalnega sistema ali srednje šole zaradi invalidnosti, in da bodo omogočile 
cenovno ugodno nastanitev po posameznikovih potrebah skupaj s potrebno podporo;
poudarja, da je treba invalidnim učencem in dijakom zagotoviti vključujoče izobraževanje 
in vseživljenjsko učenje ter prilagojen sistem za zgodnje odkrivanje posebnih potreb, in 
poziva države članice, naj se temu zavežejo;

11. poziva Svet in države članice, naj preoblikujejo pomanjkljive sisteme zdravstvenega 
varstva in racionalizirajo javne izdatke za zdravstveno varstvo, da bi invalidom povsod po 
EU zagotovili pravičen dostop do visokokakovostnih storitev zdravstvenega varstva brez 
razlikovanja; v tem smislu jih spodbuja, naj s pomočjo strukturnih skladov in sklada za 
razvoj podeželja podprejo prehod z institucionalne na skupnostno oskrbo;

12. poudarja, da je treba kar najbolj izkoristiti kampanje za ozaveščanje in učinkoviteje 
analizirati informacije o invalidnosti, zbrane v okviru družboslovnih raziskav v Evropski 
uniji;

13. poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da bo večje število invalidov in delavcev z 
boleznimi, ki povzročajo invalidnost, in kroničnimi boleznimi, obdržalo delo ali se 
zaposlilo, tudi z uporabo posebnih kvot za zaposlovanje ali ukrepov za prilagoditev 
delovnega mesta invalidnim iskalcem zaposlitve in delavcem ali subvencioniranjem 
zavarovalnih prispevkov; poziva institucije EU, naj bodo za zgled pri zaposlovanju 
invalidov, in poziva države članice, naj tudi one uveljavijo to strategijo;

14. poziva Komisijo, naj spodbuja vzpostavitev evropske mreže pooblaščenih centrov za 
diagnosticiranje in zdravljenje specifičnih oblik redkih bolezni, da se uskladijo in 
spremljajo njihove dejavnosti in koristi za paciente;

15. poziva Komisijo, naj preneha z dosedanjim pregonom invalidskih delavnic in socialnih 
podjetij, ki prejemajo državne subvencije, zaradi domnevnega izkrivljanja svobodne 
konkurence;

16. poudarja, da morajo imeti invalidi korist od sistemov socialne varnosti in programov za 
zmanjševanje revščine, pomoči, povezane z invalidnostjo, javnih stanovanjskih 
programov in drugih podpornih storitev ter programov upokojevanja in nadomestil;

17. spodbuja Komisijo in države članice, naj okrepijo sedanjo zakonodajo, da bodo 
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spodbudile vključitev določb o dostopnosti v postopke za dodeljevanje javnih naročil, tudi 
za prometna sredstva in stavbe;

18. poziva države članice, naj zagotovijo popolno mobilnost invalidov z:

(a) odstranitvijo arhitektonskih ovir, ki invalidom onemogočajo svobodno gibanje;

(b) vključitvijo namenskih prevoznih storitev za invalide v sistem javnega prevoza;

(c) zagotovitvijo ustreznih informacijskih in komunikacijskih sistemov na postajah, 
letališčih in avtobusnih postajališčih;

19. poudarja vlogo prostovoljnega dela kot nepogrešljive podpore invalidom ter poziva 
Komisijo in države članice, naj nadaljujejo in izboljšujejo pobude in podporne programe, 
posvečene tovrstnemu delu;

20. poudarja, da je pomembno raziskovanje novih terapevtskih metod, ki dodatno olajšujejo 
vključevanje invalidov v družbo; poudarja, da sta se na primer dramska terapija in terapija 
z živalmi izkazali za zelo učinkoviti, saj spodbujata socializacijo in medosebno 
komunikacijo;

21. poudarja, kako pomembno je, da države članice sprejmejo direktivo EU o enakem 
obravnavanju oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno 
usmerjenost, in jih poziva, naj to obravnavajo kot prednostno nalogo in jo sprejmejo čim 
prej.
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