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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

– s ohledem na články 2, 10, 19 a 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Evropská strategie 
pro omoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek 
pro bezbariérovou Evropu“ (KOM(2010)0636),

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, Evropskou úmluvu o lidských právech 
a na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na úmluvu Organizace spojených národů o právech zdravotně postižených 
osob1, která je prvním právně závazným nástrojem v oblasti lidských práv, k němuž se EU 
a její členské státy připojily,

– s ohledem na navrhovanou směrnici o rovném zacházení s osobami bez ohledu 
na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 8. září 2010 o návrhu rozhodnutí Rady 
o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států: Část II integrovaných 
hlavních směrů strategie Evropa 20202,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Roční analýza růstu: postup v rámci ucelené 
reakce Evropské unie na krizi“ (KOM(2011)0011) a návrh zprávy o zaměstnanosti, který 
byl k tomu sdělení připojen,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských 
států ze dne 12. ledna 2011 (KOM(2011)0006),

– s ohledem na články 1, 21 a 35 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o snížení nerovnosti v oblasti zdraví 
v EU3,

– s ohledem na závěry, které Rada přijala dne 8. června 2010 na téma „Rovnost a zdraví 
jako součást všech politik: solidarita v oblasti zdraví“,

                                               
1 Úmluva OSN byla přijata v roce 2007, podepsaly ji všechny členské státy EU, v říjnu 2010 ji ratifikovalo 16 
členských států (Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, 
Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko). V ostatních členských 
státech právě prochází procesem ratifikace. Úmluva se stane součástí právních předpisů Evropské unie a bude 
pro ni závazná.   
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0309.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0081.



PE460.915v01-00 4/4 PA\861196CS.doc

CS

A. vzhledem k tomu, že každá šestá osoba v Evropské unii trpí lehčí či těžší formou 
zdravotního postižení1, 

1. připomíná, že přístup ke všem službám, zejména v oblasti zdravotnictví a pomoci, je 
jednou z hlavních zásad evropského modelu solidarity;

2. žádá Komisi, aby nabádala členské státy k přijetí konkrétních politik, které všem lidem 
zaručí rovný přístup k lékařské péči, včetně kvalitních zdravotnických a rehabilitačních 
služeb určených zdravotně postiženým osobám;   

3. žádá členské státy, aby pomocí otevřené metody koordinace uskutečňovaly výměnu 
informací, myšlenek a osvědčených postupů v oblasti poskytování dlouhodobé pomoci 
zdravotně postiženým osobám a aby přijaly opatření a minimální profesní normy s cílem: 

a) zajistit snížení nerovností ve zdravotnictví a ochranu zdravotně postižených osob 
ve společnosti a ve zdravotnických zařízeních,

b) bojovat proti zneužívání a týrání zdravotně postižených osob,

c) vytvořit vhodné rehabilitační služby a podporovat služby duševního zdraví a rozvoj 
služeb včasné intervence a odhadu potřeb,

d) napomáhat šíření informačních a komunikačních technologií pro podporu 
nezávislosti zdravotně postižených osob a jejich setrvání v rodině;

4. vyzývá členské státy, aby snížily zátěž, kterou nesou osoby pečující o seniory a zdravotně 
postižené osoby, a aby vytvořily integrované systémy pomoci, které jim umožní pracovat;

5. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout mladým lidem se zdravotním postižením účinnou 
podporu vytvořenou na míru a konkrétní rovné příležitosti, pokud jde o fyzický, 
senzorický a kognitivní přístup ke vzdělání, zaměstnání, kultuře, volnočasovým aktivitám, 
sportu, společenským aktivitám a zapojení do veřejné činnosti a řešení občanských 
záležitostí; 

6. připomíná, že je třeba zajistit větší účast zdravotně postižených osob v zaměstnaneckém 
poměru, a to i využíváním zvláštních kvót rezervovaných míst na trhu práce a nástrojů 
cíleného zaměstnávání;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily stávající právní předpisy tím, že podpoří 
začlenění doložek týkajících se přístupu k výběrovým řízením. 

                                               
1 Průzkum o pracovní síle v EU, modul ad hoc o zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, 2002. 


