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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. upozorňuje na skutečnost, že zainteresovaní občané pravidelně informují Petiční výbor o 
nedostatcích v uplatňování stávající zásady rovnocenného zacházení s osobami se 
zdravotním postižením;

2. poukazuje na to, že v roce 2007 byla Komisi předložena petice s 1 364 984 podpisy 
vyzývající k tomu, aby byla osobám se zdravotním postižením ve všech politikách 
Evropské unie poskytnuta rozsáhlá ochrana, a že Komise doposud této legitimní iniciativě 
nevěnovala patřičnou pozornost;

3. zdůrazňuje skutečnost, že začlenění osob se zdravotním postižením má zásadní význam 
pro dosažení cílů evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotní postižením 2010-
2020;

4. vyzývá ke zformulování definice zdravotního postižení, která by členským státům sloužila 
jako referenční bod;

5. poukazuje na to, že se předkladatelé této petice setkávají s řadou překážek bránících 
běžnému využívání vzdělávacího systému a přístupu k pojištění a upozorňuje na 
nedostatek veřejných dopravních prostředků a infrastruktury a nedostatečnou harmonizaci 
kritérií v rámci EU na určení stupně zdravotního postižení, což může často vést 
k sociálnímu vyloučení;

6. vyzývá k tomu, aby byly typy zdravotního postižení klasifikovány podle své závažnosti, 
tak aby bylo možné najít vhodná řešení po dobu vzdělávání a profesního života;

7. upozorňuje na velký počet peticí týkajících se osob postižených roztroušenou sklerózou a 
zneschopňujícími degenerativními chorobami obecně; vyzývá Komisi, aby definovala 
příslušnou strategii, která by zabezpečila zvláštní opatření v oblasti výzkumu, prevence, 
podpory a péče;

8. zdůrazňuje význam provádění finančně dostupných opatření a strategií souvisejících se 
zdravotním postižením na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU, a to s plným respektováním 
práv občanů a obyvatel Unie, jak jsou zakotveny v článku 26 Charty základních práv 
Evropské unie o integraci osob se zdravotním postižením;

9. poukazuje na nutnost přijmout komplexní protidiskriminační právní předpisy a na 
naléhavou potřebu v Parlamentu opětovně zahájit proces schvalování směrnice proti všem 
formám diskriminace; zdůrazňuje význam informačních kampaní o rizicích spojených s 
diskriminací osob se zdravotním postižením ve všech oblastech života, a to především v 
pracovním prostředí;

10. doporučuje, aby členské státy vytvořily chráněné dílny, a to především prostřednictvím 
daňových výjimek a výjimek v oblasti sociálního zabezpečení a aby byly zavedeny 
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smlouvy uzpůsobené potřebám osob se zdravotním postižením;

11. zdůrazňuje nutnost změnit všeobecné vnímání lidí se zdravotním postižením v rámci 
společnosti s cílem posílit jejich sociální začleňování;

12. zdůrazňuje, že orgány veřejné správy mají povinnost rozpoznat a odstranit překážky a 
zábrany omezující přístup osob se zdravotním postižením k zařízením a ke službám 
dostupným široké veřejnosti, včetně dopravních prostředků, veřejných institucí a míst, 
veřejného vzdělávání a informací, a to tak, že použijí komunikační prostředky 
odpovídající typu příslušného postižení a to bez prodlení či dodatečných nákladů;

13. zdůrazňuje, že je nezbytné zvýšit míru souladu veřejných internetových stránek se 
standardy v oblasti přístupnosti internetových stránek a zlepšit míru souladu s těmito 
standardy také u soukromých internetových stránek a že je nezbytné zabezpečit větší 
množství televizních pořadů opatřených titulky nebo audiopopisem;

14. zdůrazňuje, že je důležité překonat problémy spojené s mobilitou v rámci EU, a to 
usnadněním a podporou používání evropských parkovacích karet pro osoby se zdravotním 
postižením a přijetím potřebných opatření na zavedení společného evropského průkazu 
totožnosti pro osoby se zdravotním postižením;

15. poukazuje na to, že je důležité umožnit osobám se zdravotním postižením vykonávat 
profesní činnost, aniž by se přitom zapomínalo na osoby, které mohou potřebovat dočasně 
přerušit svou pracovní činnost vzhledem k povaze svého onemocnění či postižení, a 
zdůrazňuje význam flexikurity a celoživotního vzdělávání;

16. doporučuje, aby členské státy zřídily zvláštní kontaktní místa, kde by mohly osoby se 
zdravotním postižením a jejich rodiny získat potřebné informace a pomoc ohledně 
administrativních postupů;

17. prohlašuje, že děti se zdravotním postižením je třeba vhodným způsobem integrovat do 
systému všeobecného vzdělávání a poskytovat jim individuální pomoc v nejlepším zájmu 
daného dítěte; podporuje případné iniciativy zaměřené na vzdělávání a odbornou přípravu 
dětí se zdravotním postižením v rámci iniciativy „Mládež v pohybu“ a také budoucích 
iniciativ v rámci Evropského programu pro mládež po roce 2013;

18. domnívá se, že by měla být usnadněna a podporována účast osob se zdravotním 
postižením v programu celoživotního učení;

19. zdůrazňuje, že osoby se zdravotním postižením musejí mít přístup k účinným systémům 
sociální ochrany a programům na snížení chudoby, aby se vyhnuly sociálnímu vyloučení a 
izolaci;

20. zdůrazňuje, že strukturální reformy týkající se dávek v invaliditě a invalidních 
důchodových systémů mohou být nezbytné pro podporu sociálního začleňování a pro 
prevenci chudoby, která často postihuje osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny;

21. poukazuje na nezbytnost zabezpečit osobám se zdravotním postižením rovnocenný přístup 
ke zdravotní péči a rehabilitačním službám přizpůsobeným jejich zvláštním potřebám.
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