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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 naslovom Evropska strategija o 
invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir 
(KOM(2010)0636),

– 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 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 z dne 8. junija 2010 o enakosti in zdravju v vseh politikah: 
solidarnost na področju zdravja,

                                               
1 Sklenjena je bila 2007, podpisale pa so jo vse države članice in EU; do oktobra 2010 jo je ratificiralo 16 držav 
članic (Belgije, Češke, Danske, Nemčije, Španije, Francije, Italije, Latvije, Litve, Madžarske, Avstrije, 
Portugalske, Slovenije, Slovaške, Švedske, Združenega kraljestva), medtem ko so druge v postopku, da to 
storijo. Konvencija ZN 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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A. ker vsak šesti prebivalec Evropske unije trpi za lažjo ali težjo obliko invalidnosti1,

1. opozarja, da je zagotavljanje dostopa do vseh storitev, zlasti do storitev zdravstvenega 
varstva in socialnega skrbstva, temeljno načelo evropskega modela solidarnosti;

2. poziva Komisijo, naj spodbudi države članice k sprejetju posebnih politik v prid enakega 
dostopa do zdravstvenega varstva, vključno s kakovostnimi zdravstvenimi in 
rehabilitacijskimi storitvami, namenjenimi invalidom;

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

a) zmanjšali neenakosti v zdravstvu in zaščitili invalide v skupnosti ter na področju 
zdravstva,

b) se spopadli s težavo grdega ravnanja z invalidi,

c) zagotovili ustrezne rehabilitacijske storitve; spodbudili storitve za duševno zdravje 
in razvoj storitev zgodnjega posredovanja ter ocenjevanja potreb.

d) pomagali pri razširjanju informacijskih in komunikacijskih tehnologij za 
spodbujanje oskrbe v družinah in neodvisnosti invalidov;

4. poziva države članice, naj zmanjšajo breme ljudi, ki skrbijo za starejše ali invalidne osebe, 
in vzpostavijo povezane sisteme oskrbe ter tako omogočijo negovalcem, da se zaposlijo;

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

6. poudarja, kako pomembno je zagotoviti večje sodelovanje invalidov v delovni sili, tudi z 
uporabo posebnih rezerviranih kvot za zaposlovanje ali instrumentov usmerjenega 
zaposlovanja;

7. spodbuja Komisijo in države članice, da okrepijo sedanjo zakonodajo tako, da bodo 
spodbudile vključitev klavzule o dostopnosti v postopke za dodeljevanje javnih naročil.

                                               
1 Priložnostni modul o zaposlovanju invalidov Raziskave o delovni sili EU (LFS AHM), 2002.


