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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že nezávislost, integrace a přístup ke vzdělávání a odborné přípravě 

podporujícím začlenění, občanskému a kulturnímu životu, volnočasovým aktivitám 

a sportu jsou práva zaručená články 19, 24 a 30 Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením (CRPD) a že tato práva jsou chráněna právními předpisy EU, a to 

zejména článkem 21 Listiny základních práv EU, který zakazuje diskriminaci na základě 

zdravotního postižení, a vycházejí ze zásady úplné a skutečné demokratické účasti osob se 

zdravotním postižením na životě společnosti a jejich začlenění do ní (článek 3 CRPD); 

žádá proto Komisi a členské státy, aby posílily opatření, jejichž cílem je zajistit, aby osoby 

se zdravotním postižením měly skutečný a rovný přístup nejen ke klíčovým oblastem, 

jako je kvalitní a inkluzívní vzdělávání, kultura a sport, ale také k volnočasovým 

aktivitám, jako je divadlo, jazyky a umění; žádá Komisi, aby do strategie Evropa 2020 

zahrnula ukazatele týkající se zdravotního postižení při sledování cílů v oblasti vzdělávání 

a odborné přípravy; 

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, že vzdělávání a odborná příprava budou organizovány 

tak, aby začlenily děti a dospělé s tělesným či mentálním postižením, ale také poskytovaly 

poradenství, pomoc a individuální pokyny; poznamenává, že takovéto iniciativy mají 

nárok na podporu ze strukturálních fondů, Evropského fondu pro strategické investice 

a programu Erasmus+; 

3. připomíná návrh obecné poznámky Výboru OSN pro Úmluvu o právech osob se 

zdravotním postižením k článku 24 o právu na inkluzívní vzdělávání, v níž je podrobně 

uveden normativní obsah, povinnosti států, vztah tohoto článku k ostatním ustanovením 

úmluvy a jeho provádění na vnitrostátní úrovni;   

4. připomíná, že programy zaměřené na mladé lidi by měly věnovat zvláštní pozornost 

mladým lidem se zdravotním postižením; 

5. připomíná, že osoby se zdravotním postižením jsou ze vzdělání a odborné přípravy často 

vyloučeny nebo k nim nemají skutečný přístup v případech, kdy k naplnění jejich 

sociálního, ekonomického a vzdělávacího potenciálu je zapotřebí uzpůsobených 

vzdělávacích procesů, které zohledňují míru jejich postižení; zdůrazňuje, že je třeba 

přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby se všem studentům se zdravotním 

postižením dostalo přiměřených úprav potřebných k tomu, aby mohli využít svého práva 

na kvalitní a inkluzívní vzdělávání; vybízí členské státy a odpovědné regionální či místní 

správy s přenesenou pravomocí, aby posílily vzdělávací programy a možnosti 

celoživotního profesního rozvoje pro všechny zúčastněné subjekty podílející se na 

neformálním a informálním učení a jejich přístup k infrastruktuře IKT s cílem podpořit 

jejich práci se studenty se zdravotním postižením a bojovat proti předsudkům vůči 

osobám se zdravotním postižením, zejména osobám s psychosociálním a intelektovým 

postižením; 

6. připomíná, že sport je velice cenným nástrojem sociálního začlenění, jelikož poskytuje 

příležitost k interakci a dosažení sociálních dovedností; v souladu s článkem 30 Úmluvy 



 

PE575.351v04-00 4/8 AD\1092307CS.doc 

CS 

OSN o právech osob se zdravotním postižením vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zahájily zvláštní programy, jejichž cílem bude zpřístupnit sportovní aktivity a sportovní 

události osobám se zdravotním postižením; konstatuje, že právo na plný přístup ke 

kulturním a rekreačním činnostem je základním právem, a proto vyzývá Komisi, aby 

zlepšila přístupnost takovýchto akcí, prostor, zboží a služeb, a to i pokud jde 

o audiovizuální oblast; vítá snahy o poskytnutí audiovizuálních a jiných děl s vhodnými 

titulky nebo zvukovým popisem, aby se zpřístupnily osobám se zdravotním postižením; 

7. doporučuje evropským školám, aby přijaly politiku neodmítání na základě zdravotního 

postižení, a naléhavě žádá Komisi, aby zlepšila a v ideálním případě zaručila přístup všech 

dětí se zdravotním postižením ke kvalitnímu a inkluzívnímu vzdělávání v evropských 

školách; doporučuje vypracování individuálních učebních plánů, na kterých se na začátku 

školního roku dohodnou školy, rodiny a vnitrostátní orgány; vyzývá členské státy 

a Komisi, aby usnadnily uznávání kvalifikací u studentů se zdravotním postižením 

zapsaných v evropských školách; 

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly účinná opatření s cílem bojovat proti segregaci 

a odmítání studentů se zdravotním postižením ve školách a vzdělávacích zařízeních a aby 

jim poskytovaly přiměřenou úpravu a nezbytnou podporu, a napomáhaly tak studentům 

k dosažení svého plného potenciálu; zdůrazňuje, že rovných příležitostí lze dosáhnout 

pouze za předpokladu, že právo na inkluzívní vzdělávání a odbornou přípravu bude 

přiznáno na všech úrovních a všech typech vzdělávání a odborné přípravy, včetně 

celoživotního učení, a že bude zajištěno uznávání kvalifikací osob se zdravotním 

postižením, zejména kvalifikací, jichž se podařilo dosáhnout díky podpůrnému 

vzdělávání, v jehož rámci si mohou osoby se zdravotním postižením osvojit konkrétně 

takové schopnosti a dovednosti, které jim pomohou překonat jejich postižení; poukazuje 

na technické a finanční nedostatky zvláštních vzdělávacích programů, zejména 

v členských státech postižených krizí, a vyzývá Komisi, aby posoudila, jak by se tato 

situace mohla zlepšit; 

9. bere na vědomí pokrok, jehož bylo dosaženo v regulaci výměnných programů pro 

studenty, především programu Erasmus+, přidáním další finanční podpory pro mobilitu 

studentů a zaměstnanců se zdravotním postižením, a trvá na tom, že je nezbytné 

pokračovat v přijímání zvláštních opatření v rámci všech aspektů programu; uznává, že 

v praxi se studenti se zdravotním postižením stále setkávají s řadou překážek (v postoji, 

komunikaci, architektuře, informování atd.); žádá Komisi a členské státy, aby zvýšily svůj 

závazek ve prospěch účasti osob se zdravotním postižením ve výměnných programech EU 

a aby zlepšily viditelnost a transparentnost, pokud jde o možnosti mobility; dále žádá 

Komisi, aby podporovala výměnu osvědčených postupů ohledně přístupu k výměnným 

programům pro studenty a učitele se zdravotním postižením; 

10. připomíná, že dílčí program Media v rámci programu Kreativní Evropa by měl věnovat 

zvláštní pozornost projektům zahrnujícím otázku zdravotního postižení a že by se v tomto 

ohledu měl zdůraznit vzdělávací potenciál filmů a festivalů; 

11. podporuje iniciativy, jejichž cílem je seznámit veřejnost s obtížemi, na něž narážejí osoby 

se zdravotním postižením, a naučit osoby se zdravotním postižením vnímat lépe potenciál, 

který se v nich skrývá, a možnosti, jak by se mohli uplatnit, pokud by se například 

zúčastnili zvláštních vzdělávacích programů ve školách; zdůrazňuje, že význam Úmluvy 
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OSN o právech osob se zdravotním postižením spočívá především v tom, že přináší 

změnu v kulturních postojích uznáním toho, že lidi z normálního života nevyřazuje jejich 

zdravotní postižení, nýbrž překážky v sociální a ekonomické oblasti; 

12. vyzývá Komisi, aby přijala účinná opatření k prevenci násilí na dětech se zdravotním 

postižením zaměřená na rodiny, komunity, pracovníky a instituce; poukazuje na to, že 

školy sehrávají v podpoře sociálního začlenění zásadní roli, a zdůrazňuje, že je zapotřebí 

náležitého mechanismu, jenž umožní začlenění do běžných škol a zajistí, aby vychovatelé 

a učitelé byli řádně připraveni a vyškoleni na to, aby rozpoznali násilí na dětech se 

zdravotním postižením a reagovali na něj; 

13. žádá, aby vzdělávací systémy nevytvářely prostředí, které studenty zařazuje do různých 

kategorií podle schopností a prospěchu, neboť to negativně ovlivňuje studenty se 

zdravotním postižením, zejména studenty s poruchami učení; 

14. připomíná, že děti se zdravotním postižením a jejich rodiny je třeba podporovat 

prostřednictvím opatření včasné intervence, odpovídající sociální pomoci a příslušných 

komunitních služeb; 

15. vyzývá Komisi, aby do své nadcházející strategie, politik a programů v oblasti rovnosti 

mužů a žen začlenila hledisko žen a dívek se zdravotním postižením, a naléhavě žádá 

členské státy a Komisi, aby hledisko rovnosti žen a mužů začlenily do programů a služeb 

vzdělávání a odborné přípravy, a zajistily tak vzdělávání a rozvoj začleňující zdravotní 

postižení a posílily smysluplnou účast žen se zdravotním postižením na dialogu 

o zdravotním postižení; dále poukazuje na to, že osoby se zdravotním postižením, které 

patří k etnické, jazykové či náboženské menšině, jsou často obzvláště zranitelné, neboť 

čelí vícenásobné diskriminaci; 

16. zdůrazňuje, že osoby se zdravotním postižením potřebují mít přístup k informacím 

a komunikaci v přístupných formátech a technologiích vhodných pro různé druhy 

postižení, včetně znakové řeči, Braillova písma, augmentativní a alternativní komunikace 

a jiných přístupných způsobů, metod a formátů komunikace podle jejich výběru, včetně 

snadno čitelných formátů a titulků; vyzývá proto Komisi, aby přijala nezbytná opatření 

k prosazení svých právních předpisů o přístupu k informacím a komunikaci; vyzývá Radu, 

aby bez dalších odkladů přijala rozhodnutí o uzavření Marrákešské smlouvy o usnadnění 

přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám 

s jinými poruchami čtení; vyzývá Radu a členské státy, aby přijaly konzistentní a účinná 

opatření v souladu s jejími ustanoveními; 

17. konstatuje, že strategie pro mládež pro období po roce 2018 by měly začleňovat potřeby 

mladých lidí se zdravotním postižením; 

18. trvá na tom, že digitální systémy pro osoby se zdravotním postižením jsou důležitými 

nástroji k usnadnění jejich účasti, pokud jde o veškeré aspekty společnosti, a doporučuje, 

aby se pokračovalo v hledání využití pomocných technologií ve vzdělávání; je si vědom 

toho, že neúměrně vysoký počet osob se zdravotním postižením v současnosti nevyužívá 

internet a v rámci rozvoje v digitální oblasti je opomíjen, a v důsledku toho přichází 

o informace a příležitosti, nenaučí se nové dovednosti a nemá přístup k důležitým 

službám; vyzývá proto zákonodárce na národní i evropské úrovni, aby začlenili 

ustanovení týkající se přístupnosti při provádění předpisů jednotného digitálního trhu, 
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zahrnuli otázku přístupnosti digitálního obsahu do všech relevantních politik, zahájili 

vzdělávací programy pro „digitální šampiony“ v rámci komunit s cílem motivovat více 

osob se zdravotním postižením k používání internetu a aby přijali nezbytná opatření pro 

boj proti počítačové kriminalitě a kyberšikaně; vyzývá Komisi a členské státy k zajištění 

toho, aby ochrana práv duševního vlastnictví nepředstavovala neodůvodněnou nebo 

diskriminující překážku bránící přístupu osob se zdravotním postižením ke kulturním 

materiálům, a ke zvážení otázky stanovení povinné výjimky z autorského práva ve 

prospěch osob se zdravotním postižením v případě nekomerčního použití, které má 

přímou souvislost s postižením, a to v míře, kterou si dané postižení vyžádá; žádá, aby byl 

ve všech politikách EU uplatňován horizontální přístup k lidským právům osob se 

zdravotním postižením; 

19. vyzývá Komisi, aby i nadále pracovala na začlenění osob se zdravotním postižením 

prostřednictvím finanční podpory pro řadu projektů a organizací na místní úrovni; 

20. žádá Komisi, aby ve spolupráci s organizacemi pro osoby se zdravotním postižením 

zahájila osvětovou kampaň o právech osob se zdravotním postižením, která se zaměří na 

výměnu osvědčených postupů, a dále naléhavě žádá, aby všechny materiály týkající se 

budování kapacit, odborné přípravy a zvyšování povědomí byly dostupné v přístupných 

formátech; připomíná všem orgánům a institucím EU, jak je důležité zajistit, aby jejich 

informační portály byly plně přístupné pro všechny osoby se zdravotním postižením; 

21. zdůrazňuje, že je nutno zahájit strukturovaný dialog mezi Komisí, osobami se zdravotním 

postižením a jejich zastupitelskými organizacemi, aby bylo dosaženo jejich aktivního 

zapojení do vývoje a uplatňování budoucích politik v oblasti vzdělávání a odborné 

přípravy, ale i kultury, sportu a mládežnických aktivit s cílem dosáhnout cíle, že žádné 

záležitosti, které se týkají osob se zdravotním postižením, nebudou rozhodovány bez nich; 

vyzývá veřejné orgány na všech úrovních, aby podporovaly a zajistily účast osob se 

zdravotním postižením na utváření politik a programů, které se jich dotýkají; 

22. je pevně přesvědčen o tom, že by měl být co nejdříve proveden účinný horizontální 

a komplexní přezkum právních předpisů EU tak, aby byly plně harmonizovány 

s ustanoveními Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a měl by být 

zaveden demokratický a participativní proces s cílem zajistit přímé a plné zapojení 

zastupitelských organizací osob se zdravotním postižením; 

23. připomíná všem orgánům a institucím EU, jak důležité je zajistit, aby byly mladým lidem 

a pracovníkům se zdravotním postižením k dispozici soutěže, odborná příprava, 

doškolovací kurzy, stáže a pracovní zkušenosti prostřednictvím příslušných kanálů a 

s technologickou podporou, pokud je to nutné; 

24. zdůrazňuje význam systematických a úzkých konzultací mezi zastupitelskými 

organizacemi osob se zdravotním postižením, tvůrci politik, podniky a dalšími 

příslušnými zúčastněnými stranami v souvislosti se všemi novými iniciativami, 

prováděním, sledováním a hodnocením politik a akcí souvisejících se vzděláváním, 

odbornou přípravou, kulturou, sportem a mládeží; 

25. žádá EU, aby ratifikovala opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním 

postižením, připomíná příznivý návrh Komise z roku 2008, který Parlament schválil ve 

svém legislativním usnesení přijatém v roce 2009, a zdůrazňuje, že do dnešního dne jej 
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podepsala a ratifikovala velká většina členských států EU; 

26. uznává, že vytváření odpovídajících politik vedoucích k zajištění inkluzívního vzdělávání 

pro všechny osoby se zdravotním postižením v EU vyžaduje srovnatelné a ucelené údaje 

z EU; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby posílily své snahy o sběr spolehlivých 

statistických údajů o účasti osob se zdravotním postižením na různých úrovních a typech 

vzdělávání a odborné přípravy, o jejich účasti v programech mobility a o počtu osob se 

zdravotním postižením, které předčasně opouštějí školní docházku. 
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