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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na články 2, 10, 19 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európska stratégia 
pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu 
bez bariér (KOM(2010)0636),

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Európsky dohovor o ľudských 
právach a Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím1, prvý právne 
záväzný nástroj v oblasti ľudských práv, ku ktorému pristúpila EÚ a jej členské štáty,

– so zreteľom na navrhovanú smernicu o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu 
na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 8. septembra 2010 o návrhu rozhodnutia 
Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov, časť II integrovaných 
usmernení stratégie Európa 20202,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. januára 2011 s názvom Ročný prieskum rastu: 
ďalší pokrok v rámci komplexnej reakcie EÚ na krízu (KOM(2011)0011), a na návrh 
spoločnej správy o zamestnanosti priloženej k tomuto oznámeniu,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti 
členských štátov predložený Komisiou 12. januára 2011 (KOM(2011)0006),

– so zreteľom na články 1, 21 a 35 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o zmierňovaní nerovností v oblasti 
zdravia v EÚ3,

– so zreteľom na závery Rady z 8. júna 2010 s názvom Rovnosť a zdravie vo všetkých 
politikách: Solidarita v zdraví,

A. keďže každý šiesty človek v Európskej únii trpí či už miernou alebo závažnou formou 

                                               
1 Prijatý v roku 2007 a podpísaný všetkými členskými štátmi a EÚ; do 15. októbra 2010 dohovor ratifikovalo 16 
členských štátov (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK) a v ostatných štátoch 
prebieha proces ratifikácie. Dohovor OSN bude záväzný pre celú EÚ a stane sa súčasťou právneho poriadku EÚ.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0309.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0081.
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zdravotného postihnutia1;

1. pripomína, že dostupnosť všetkých služieb, najmä v oblasti zdravotníctva a opatery, je 
základnou zásadou európskeho modelu solidarity;

2. žiada Komisiu, aby naliehala na členské štáty, aby prijali konkrétne politiky rovnakého 
prístupu k zdravotnej starostlivosti vrátane kvalitných zdravotníckych služieb 
a rehabilitácie pre osoby so zdravotným postihnutím;

3. žiada, aby členské štáty pristúpili prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie 
k výmene informácií, myšlienok a najlepších postupov o poskytovaní dlhodobej opatery 
postihnutým osobám, a aby prijali opatrenia a minimálne profesionálne normy s cieľom:

a) zmenšiť rozdiely pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a chrániť postihnuté 
osoby v komunitách a v zariadeniach zdravotnej starostlivosti,

b) bojovať proti zneužívaniu postihnutých osôb,

c) zabezpečiť náležité rehabilitačné služby a podporovať služby v oblasti duševného 
zdravia a rozvoj služieb ranej starostlivosti a posudzovania potrieb; 

d) prispieť k šíreniu informačných a komunikačných technológií zameraných 
na podporu opatery v rodinách a nezávislosť postihnutých osôb;

4. vyzýva členské štáty, aby znížili záťaž opatrovateľov starších alebo zdravotne 
postihnutých ľudí a aby vytvorili jednotné systémy opatery, ktoré by umožnili 
opatrovateľom nájsť si prácu;

5. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť mladým ľuďom so zdravotným postihnutím účinnú 
a prispôsobenú podporu a skutočné a rovnoprávne príležitosti, pokiaľ ide o fyzický, 
zmyslový a kognitívny prístup k vzdelávaniu, zamestnanosti, ku kultúre, k oddychovým 
aktivitám, športu, spoločenským aktivitám a účasti na verejnom a občianskom živote; 

6. pripomína, že je dôležité zaručiť väčšiu účasť zdravotne postihnutých ľudí na pracovnej 
sile, a to aj využívaním špecifických rezervných kvót trhu práce alebo nástrojov cieleného 
zamestnávania;

7. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby posilnili existujúce právne predpisy 
na podporu začlenenia doložiek o zabezpečení prístupu do postupov verejného 
obstarávania;

                                               
1 Prieskum pracovnej sily v EÚ, modul ad hoc týkajúci sa zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím (LFS 
AHM), 2002.


