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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ – SHRNUTÍ SKUTEČNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ

Mít práci je pro naše životy nesmírně důležité. Je to nezbytná podmínka pro zapojení se do 
mezilidských interakcí, pro získání finančních prostředků nezbytných k tomu, abychom mohli 
vést šťastný a zdravý život, pro realizaci našeho lidského potenciálu, pro to, abychom se stali 
součástí naší společnosti. Nám, osobám se zdravotním postižením, je však naše „právo 
pracovat“1, tedy právo, které je chráněno a prosazováno několika mezinárodními dokumenty 
v oblasti lidských práv a Listinou základních práv EU, soustavně odpíráno a jsme vylučování 
z trhu práce. Po celé Evropské unii zaměstnavatelé často raději spíše zaplatí pokutu, než aby 
nás zaměstnali. 

Oficiální statistiky týkající se osob se zdravotním postižením jsou zřídkakdy, případně vůbec 
nejsou rozčleněné podle typu postižení, rasy / etnického původu, sexuální orientace 
atd. a neexistují téměř žádné údaje o druzích zaměstnání, k nimž mají osoby se zdravotním 
postižením přístup, určité informace však v tomto směru máme: pouze 50,6 % osob se 
zdravotním postižením je zaměstnaných (48,3 % žen a 53,3 % mužů), přičemž u osob bez 
zdravotního postižení je to 74,8 %2. Podle nejnovějších statistik, které jsou k dispozici, je jen 
20,7 % žen se zdravotním postižením zaměstnaných na plný úvazek, zatímco u mužů je tento 
podíl 28,6 %3. Tato čísla nicméně neodhalují, kolik lidí je zaměstnaných na otevřeném trhu 
práce, a nezahrnují osoby se zdravotním postižením žijící v ústavní péči, u nichž je méně 
pravděpodobně, že budou mít práci nebo že budou jakýmkoli možným způsobem začleněni 
do společnosti. Podrobnější údaje naleznete níže.

Je samozřejmé, že zaměstnávání není jedinou oblastí, kde je diskriminace vůči nám, osobám 
se zdravotním postižením, rozšířena. Je to však rozhodně oblast, která by – na základě 
ochrany rovných práv a příležitostí – mohla přinést transformační změny, a to nejen pro 
dotčené osoby se zdravotním postižením, ale rovněž pro celou společnost.

Naše společnosti nejsou homogenní. My všichni máme odlišné identity, schopnosti, znalosti 
a dovednosti, a v Evropské unii, která se pyšní tím, že stojí v přední linii boje za základní 
práva, by rovnost a nediskriminace měly být zajištěny pro všechny, včetně osob se 
zdravotním postižením, které jsou samy o sobě heterogenní skupinou lidí s rozmanitými vedle 
sebe existujícími identitami a různými schopnostmi.

I přes všechny naše všeobecně přijaté hodnoty a smlouvy se nicméně naše menšiny, včetně 
osob se zdravotním postižením, nadále setkávají s hojně rozšířeným a soustavným odpíráním 
jejich práv počínaje vzděláváním, přístupem ke spravedlnosti, přístupem k právům v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví až po právo žít samostatně bez násilí a zneužívání, mít 
odpovídající životní úroveň a sociální ochranu atd. Je nejvyšší čas, abychom všichni 
pochopili, že my všichni máme vícečetné/průřezové identity a že poskytování lidských práv 
není laskavost, o kterou bychom měli žádat druhé, ale že je to pouhé minimum, které si 
musíme navzájem všichni dávat. Jsme rozmanitou společností a rozmanitost je hodnota a síla, 
které nám pomůže řešit stále se měnící soubor místních a globálních výzev, jimž čelíme. My, 
osoby se zdravotním postižením, jsme se všemi našimi talenty a dovednostmi jedním ze 
zdrojů této rozmanitosti.

1 Článek 15 Listiny základních práv Evropské unie.
2 Statistika EU v oblasti příjmů a životních podmínek 2017.
3 Index rovnosti žen a mužů v roce 2019.
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Mezi nejčastější případy, kdy dochází k porušování práv a s nimiž se my, osoby se 
zdravotním postižením, setkáváme, patří odpírání naší účasti. Z toho důvodu vaše 
zpravodajka v rámci přípravy této zprávy, a to během řady jednání v červnu a červenci tohoto 
roku, a také během vlastního vypracovávání návrhu zprávy v srpnu a září, požádala 
o příspěvky osob se zdravotním postižením a jejich zastupujících organizací. Navíc, jelikož 
pevně věříme, že nejen vypracování naší zprávy, ale také konečný výsledek by měl být 
přístupnější pro osoby se zdravotním postižením, doplnili jsme do své zprávy i část textu, 
která bude snadno čitelná. Za přípravu této snadno čitelné verze vděčíme Aurelii 
Barangerové, Christianu Takowovi, Helen Portalové, Fanny Lamonové a Soufianu El 
Amranimu.

Vaše zpravodajka by tímto ráda vyjádřila poděkování spolupracovníkům, kteří se účastnili 
našich konzultací se zainteresovanými subjekty. Konkrétně se jedná o tyto účastníky 
konzultací: 

 Aurelie Barangerová a Christian Takow ze sdružení Autism-Europe, 
 Claudia Rustigeová a Klaus Meyer zu Brickwedde ze sdružení 

Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen, 
 Lars Bosselmann a Antoine Fobe z Evropské unie nevidomých, 
 Marine Uldryová a Haydn Hammersley z Evropského fóra zdravotně postižených, 
 Natasa Kokicová a Frank Sioen z Evropské sítě pro nezávislý život, 
 Mark Wheatley a Jorge Crespo Garcia z Evropské unie neslyšících, 
 Helen Portalová z organizace Inclusion Europe, 
 Renee Joppová a Hildur Onnudottirová z Mezinárodní federace pro spinu bifida 

a hydrocefalus a
 Laura Marchettiová, Marie Fallonová Kundová a Jonas Bull z organizace Mental 

Health Europe. 

Díky těmto lidem, kteří sdíleli své znalosti a zkušenosti ohledně těch nejnaléhavějších 
problémů, jimž čelí osoby se zdravotním postižením, a porušování práv, jemuž jsou často 
vystaveny, kteří zmínili osvědčené postupy a udržitelné politiky a navrhli změny, které by 
rádi zaznamenali v souvislosti s politikami a právními předpisy EU, se nám podařilo získat 
jasnější představu o tom, jaká je v praxi situace v oblasti zaměstnávání, a sestavit podrobnější 
seznam požadavků.

Vaše zpravodajka by rovněž ráda vyjádřila poděkování a uznání Dr. Jone Elizondo 
Urrestarazuové, zástupkyni sítě Equiet, která nabídla své neocenitelné poznatky ohledně 
právních aspektů a nástrojů pro řešení diskriminace spojené se zaměstnáním, se kterou se 
osoby se zdravotním postižením v členských státech EU setkávají, a dvěma váženým 
právníkům z akademické sféry zabývajícím se problematikou osob se zdravotním postižením, 
profesorce Delii Ferriové z National University of Ireland Maynooth a profesoru Marku 
Priestleymu z University of Leeds, kteří se s námi laskavě podělili o své odborné poznatky 
a své návrhy ohledně ochrany práv osob se zdravotním postižením. Dále by vaše zpravodajka 
chtěla podělovat Evropské síti proti rasismu (ENAR), Evropské síti místních romských 
organizací (ERGO), organizaci ILGA-Europe a Platformě pro mezinárodní spolupráci 
v oblasti neregistrovaných migrantů (PICUM) za zaslání jejich písemných příspěvků, které 
upozornily na problémy týkající se diskriminace z důvodu příslušnosti ke dvěma či více 
skupinám. V neposlední řadě je vaše zpravodajka vděčná za příležitost konzultovat odborníky 
Agentury Evropské unie pro základní práva ohledně využívání a shromažďování údajů 
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v oblasti rovnosti.

Všichni tito kolegové s námi souhlasili v tom, že mít práci je pro naše životy nesmírně 
důležité. Jak to vyjádřili někteří z nich: „Mít naplňující práci je bezpochyby jedním 
z nejlepších projevů začleňování. Je to dobré jednak pro osobu, která je zaměstnaná, ale také 
pro kolegy, kteří vidí začleňování v akci!“4; „Vzdělání a zaměstnání jsou zásadní pro to, aby 
člověk mohl žít samostatně.“5; „Práce a zaměstnání znamená, že člověk je plnoprávným 
členem společnosti a že je kolegou,  nikoli příjemcem dávek. Lidé sami sebe definují 
prostřednictvím práce a svého smysluplného příspěvku k pracovnímu životu.“6; „V ideálním 
světě by práce a zaměstnání měly znamenat posílení postavení, nezávislost a plné začlenění 
do společnosti. Myslím, že to je to, o co bychom měli usilovat.“7

Vaše zpravodajka doufá, že budeme moci v dohledné době pocítit přínosy inkluzivních 
pracovišť a života ve společnosti podporující začlenění, a že tak společně naplníme naše 
oficiální motto EU, které zní „Jednotná v rozmanitosti“. Máme však před sebou ještě dlouhou 
cestu. Věřím, že nám všichni pomůžete tohoto cíle dosáhnout.

 Snadno čitelná verze

Toto je výroční zpráva Evropského parlamentu.
Evropský parlament je místem, kde jsou přijímána důležitá rozhodnutí
týkající se Evropské unie.

Evropská unie je skupinou 27 zemí.
Nazýváme ji EU.
Zmíněné zeměse spojily, aby byly silnější,
politicky i ekonomicky.

EU vytváří předpisy a opatření týkající se důležitých věcí
pro občany těchto zemí.

Tato zpráva se týká pracovní situace 
osob se zdravotním postižením.

Příliš mnoho osob se zdravotním postižením
nemá v Evropské unii práci.
Zachází se s nimi hůře než s jinými lidmi 
kvůli jejich postižení.
Říká se tomu diskriminace.

Znamená to, že nemohou být součástí společnosti.
Znamená to, že jsou chudší.
Znamená to, že nemohou ukázat,

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/&psig=AOvVaw13hSEbF1MaQAaOmKhUysdm&ust=1597766570500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnlbrOousCFQAAAAAdAAAAABAE
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jak chytří a talentovaní jsou.

Příliš mnoho osob se zdravotním postižením
má práci jen v chráněných dílnách.
Chráněné dílny jsou místa, kde jsou zdravotně postižení 
jve svém pracovním uplatnění izolování od druhých. 
Plyne z toho, že nemají
kolegy, kteří by nebyli zdravotně postižení.
Plyne z toho, že vydělávají méně peněz 
a mají méně práv 
než lidé bez zdravotního postižení.

Ženy se zdravotním postižením mají více problémů.
Ženy se zdravotním postižením hledají práci obtížněji
než mži se zdravotním postižením.
Ženy se zdravotním postižením si vydělají méně
než muži se zdravotním postižením. 

Ženy se zdravotním postižením jsou často oběťmi 
sexuálního obtěžování a zneužívání.
Sexuálním obtěžováním se rozumí situace, kdy někdo
nutí jinou osobu k hovoru
o sexu nebo po ní žádá věci sexuální povahy. 
Zneužíváním se rozumí situace, kdy s vámi někdo špatně zachází. 

Osoby se zdravotním postižením mohou mít problémy
s nalezením a udržením pracovního místa i tehdy,
pokud jde zároveň o osoby odlišné barvy pleti
nebo osoby pocházející z jiné kultury. 
Například Rom se zdravotním postižením
je často chudší než jiné osoby se zdravotním postižením. 

Osoby s postižením s odlišnou sexuální orientací
se rovněž s diskriminací setkávají ve větší míře.
Může pro ně být obtížnější nalézt práci 
a mohou se v zaměstnání setkat se špatným zacházením. 

Chceme tuto situaci změnit.
Tuto zprávu jsme sepsali s pomocí
osob se zdravotním postižením.
Požadujeme, aby se v Evropě změnila řada věcí. 

Toto jsou změny, které chceme:: 

4 Lars Bosselmann, Evropská unie nevidomých.
5 Senada Halilcevic, Inclusion Europe.
6 Claudia Rustige, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V.
7 Marine Uldry, Evropské fórum zdravotně postižených.
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Chceme, aby v Evropské unii platily kvóty
pro osoby se zdravotním postižením. 
Kvóta je stav, kdy v dané společnosti pracuje nějaký minimální
počet osob se zdravotním postižením. 
To znamená, že všechny velké společnosti budou muset
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. 

Chceme, aby společnosti poskytovaly přiměřenou úpravu. 
To znamená, že společnosti provedou takové změny, aby 
u nich mohly pracovat osoby se zdravotním postižením.

Chceme, aby se osobám se zdravotním postižením
dostalo podpory při hledání dobrého pracovního místa. 
Chceme, aby se osobám se zdravotním postižením dostalo
podpory, která jim umožní dělat svou práci dobře. 
Chceme, aby tyto osoby poskytující podporu
zůstaly s osobami se zdravotním postižením
tak dlouho, dokud tyto budou potřebovat pomoc.

Chceme, aby osoby se zdravotním postižením, pokud začnou pracovat,
nepřišly o své dávky peněžité podpory, které jim byly přiznány na základě 
zdravotního postižení.
Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou peníze, které osoba se 
zdravotním postižením
dostává od státu z důvodu svého zdravotního postižení. 
Chceme, aby osoby se zdravotním postižením dostávaly
za stejnou práci stejnou odměnu jako osoby
bez zdravotního postižení. 
Chceme, aby se osoby se zdravotním postižením
na svém pracovišti cítily bezpečně.

Chceme společnost,
kde budou osoby se zdravotním postižením užitečné.
To znamená, že uznáme,
jak talentovaní tito lidé jsou a jak tvrdě pracují.
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SITUACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ
ŘEČÍ ČÍSEL

S cílem ukázat, jak závažné jsou důsledky nerovnosti a diskriminace osob se zdravotním 
postižením na trhu práce, by vás vaše zpravodajka chtěla upozornit na nejnovější dostupné 
závěry z průzkumů a výzkumné výsledky, které mimo jiné odhalují různorodost a rozmanitost 
v rámci této skupiny. 

Míra nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením (17,1 %) je téměř dvojnásobná oproti 
běžné populaci (10,2 %)8, přičemž doba nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením je 
delší než u osob, které zdravotně postižené nejsou, a to bez ohledu na kvalifikaci.

Míra nezaměstnanosti je nejvyšší mezi mladými lidmi se zdravotním postižením (věková 
skupina 16–24), přičemž jich je nezaměstnáno 24,9 % ve srovnání s celkovou populací, kde 
tento podíl činí 16,6 %, což je neoddělitelně spjato s příležitostmi v oblasti vzdělávání9.

Ženy se zdravotním postižením, které představují 16 % celkové populace žen a 60 % 
celkové populace osob se zdravotním postižením v EU, i nadále čelí ve všech oblastech života 
vícenásobné diskriminaci a diskriminaci z důvodu příslušnosti ke dvěma či více skupinám. 
Jen 20,7 % žen se zdravotním postižením je zaměstnaných na plný úvazek, zatímco u mužů je 
tento podíl 28,6%10. Míra ekonomické neaktivity mezi ženami s postižením představuje více 
než dvě třetiny celkové populace žen, které jsou v produktivním věku (16–64 let).

V širší Evropě žije více než 30 milionů nevidomých a slabozrakých osob; průměrná 
zaměstnanost u nich je 75 % (a mezi ženami dokonce vyšší), což vede k jejich sociálnímu 
vyloučení a chudobě11.

V EU je přibližně 1 milion neslyšících uživatelů znakového jazyka a 51 milionů 
nedoslýchavých občanů, z nichž mnozí patří rovněž k uživatelům znakového jazyka12, jejich 
míra nezaměstnanosti však není náležitě vykazována a odpovídajícím způsobem zkoumána.

V EU je přibližně 7 milionů osob s mentálním postižením, jejichž úroveň zaměstnanosti je 
výrazně nízká.13

Odhady uvádějí, že po celé Evropě je zaměstnaných jen přibližně 10 % osob s poruchami 
autistického spektra, většinou na místech na částečný úvazek s nízkým výdělkem, na 
pozicích, které neodpovídají jejich kvalifikaci, nebo v chráněném pracovním prostředí14.

Celkem 29,5 % žen se zdravotním postižením a 27,5 % mužů se zdravotním postižením15 je 
v EU ohroženo chudobou a sociálním vyloučením, přičemž u celé populace činí tento podíl 
22,4 %. Osoby se zdravotním postižením čelí chudobě pracujících častěji než osoby, které 
zdravotně postižené nejsou, (11 % oproti 9,1 %)16, a to kvůli zvýšeným nákladům spojeným 

8 Statistika EU v oblasti příjmů a životních podmínek 2017.
9 Akademická síť evropských odborníků na zdravotní postižení 2019.
10 Index rovnosti žen a mužů v roce 2019.
11 http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf 
12 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_CS.html#def_1_15 
13 Inclusion Europe
14 https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf 
15 Statistika EU v oblasti příjmů a životních podmínek 2018.
16 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf 

http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_CS.html#def_1_15
https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf
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s jejich zdravotním postižením, například na zdravotní péči, logistickou a osobní asistenci, 
kvůli tomu, že vydělávají méně než jejich spolupracovníci ve srovnatelné funkci a kvůli nižší 
pravděpodobnosti, že budou povýšeni17, a vinou toho, že jakmile začnou pracovat, ztrácí 
nároky, které jim byly přiznány na základě jejich zdravotního postižení. Toto riziko chudoby 
se zhoršuje u těch, kteří vykazují závažnější míru zdravotního postižení.

Neúměrnou část osob se zdravotním postižením představují osoby bez domova18, přičemž 
u osob se zdravotním postižením je zvýšené riziko, že se osobami bez domova stanou19.

Předpokládá se, že kvůli kumulativním účinkům diskriminace z důvodu příslušnosti ke dvěma 
či více skupinám se zdravotně postižení Romové čelí více překážkám, potýkají se s vyšší 
nezaměstnaností, závažnější chudobou a horším přístupem ke vzdělání a k službám než 
Romové, kteří zdravotně postižení nejsou.20

Osoby LGBTI se zdravotním postižením čelí v zaměstnání ještě dalším překážkám. Celkem 
16 % z nich uvádí, že jim bylo odepřeno pracovní místo nebo podpora kvůli jejich identitě, 
přičemž u pracovníků z řad osob LGBTI obecně je tento podíl 10 %; každá čtvrtá osoba 
LGBTI se zdravotním postižením byla vystavena urážlivým poznámkám, šikaně a zneužívání 
a byla bez svého souhlasu „odhalena“.21

Podle nedávného průzkumu mezi osobami se zdravotním postižením v EU považuje 96 % 
z nich přístup na otevřený trh práce za nedostatečný nebo vyžadující zlepšení, pouze podle 
10 % z nich stávající právní úprava dostačuje k ochraně osob se zdravotním postižením před 
diskriminací na otevřeném trhu práce a 18 % z nich nevědělo o tom, že by v jejich zemi 
existovaly nějaké právní předpisy, které by je před diskriminací chránily.22 

17 https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf
18 https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf 
19 https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-
practice%E2%80%8B 
20 https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities 
21 https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf 
22 Průzkum byl proveden Evropskou sítí pro nezávislý život.

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf
https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B
https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities
https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf
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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání, s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením
(2020/2086(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), Smlouvu o fungování Evropské unie 
(SFEU) a Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, která v EU 
vstoupila v platnost dne 21. ledna 2011 v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES ze 
dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením Evropským společenstvím,

– s ohledem na obecné poznámky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením 
k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a zejména na 
obecnou poznámku č. 2 (2014) ze dne 22. května 2014 o přístupnosti, obecnou 
poznámku č. 3 (2016) ze dne 26. srpna 2016 o ženách a dívkách se zdravotním 
postižením, obecnou poznámku č. 5 (2017) ze dne 27. října 2017 o nezávislém způsobu 
života a začlenění do společnosti a obecnou poznámku č. 6 (2018) ze dne 26. dubna 
2018 o rovnosti a nediskriminaci,

– s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 na základě předběžné zprávy Evropské unie,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

– s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 (dále jen „Agenda OSN 2030“) 
a její cíle udržitelného rozvoje,

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího 
násilí (dále jen „Istanbulská úmluva“),

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv (EPSP),

– s ohledem na cíl strategie Evropa 2020 týkající se boje proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení,

– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (dále jen „směrnice 
o rovnosti v zaměstnání“),

– s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí 
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zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ,

– s ohledem na návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami 
bez ohledu na náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo 
sexuální orientaci (COM(2008)0426) předložený Komisí a na postoj Parlamentu 
k tomuto návrhu ze dne 2. dubna 20091,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 
2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 
2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb,

– s ohledem na předpisy upravující pravidla pro programy financování EU z víceletého 
finančního rámce, zejména Evropský sociální fond (ESF), Iniciativu na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí, Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR), Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), program Erasmus a Fond pro 
spravedlivou transformaci, jež poskytují finanční pomoc EU pro zlepšení situace osob 
se zdravotním postižením,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. listopadu 2010 „Evropská strategie pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou 
Evropu“ (COM(2010)0636) (dále jen „strategie v oblasti zdravotního postižení“),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 2. února 2017 „Zpráva 
o pokroku při provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením (2010–2020)“ (SWD(2017)0029),

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 22. června 2018 o normách pro orgány pro 
rovné zacházení2,

– s ohledem na pilotní projekt Komise z roku 2013 ve věci evropského průkazu osob se 
zdravotním postižením,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2020 o právech osob s mentálním 
postižením a jejich rodin během krize COVID-193;

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. června 2020 o Evropské strategii pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením na období po roce 20204,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2018 o situaci zdravotně postižených 
žen5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. listopadu 2017 o provádění Evropské strategie pro 

1 Úř. věst. C 137E, 27.5.2010, s. 68.
2 Úř. věst. L 167, 4.7.2018, s. 28.
3 Přijaté texty, P9_TA(2020)0183.
4 Přijaté texty, P9_TA(2020)0156.
5 Přijaté texty, P8_TA(2018)0484.
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pomoc osobám se zdravotním postižením6, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2016 o provádění Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením7, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2015 o seznamu otázek, který přijal Výbor 
OSN pro práva osob se zdravotním postižením v souvislosti s první zprávou Evropské 
unie8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se 
zdravotním postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–20209,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2009 o aktivním začleňování lidí 
vyloučených z trhu práce10,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 17. června 1988 o znakových jazycích pro neslyšící11, 
ze dne 18. listopadu 1998 o znakových jazycích12 a ze dne 23. listopadu 2016 
o znakových jazycích a profesionálních tlumočnících znakového jazyka13,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU 
v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům14,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o stavu základních práv v Evropské 
unii v roce 201715,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2016 o provádění směrnice Rady 2000/78/ES 
ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 
v zaměstnání a povolání16,

– s ohledem na příslušné studie jeho tematické sekce A, zvláště pak studii „Diskriminace 
a přístup k zaměstnání v případě pracovnic se zdravotním postižením“ z roku 2017 
a studii „Přiměřená úprava a chráněné dílny pro osoby se zdravotním postižením: 
náklady a návratnost investic“ z roku 2015,

– s ohledem na příslušné studie výzkumné služby Evropského parlamentu, a zejména na 
posouzení provádění v Evropě z roku 2016 „Provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením v EU“ a „Závazky veřejné správy v EU na základě Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním postižením“,

6 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 110.
7 Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 138.
8 Úř. věst. C 353, 27.9.2016, s. 41.
9 Úř. věst. C 131E, 8.5.2013, s. 9.
10 Úř. věst. C 212E, 5.8.2010, s. 23.
11 Úř. věst. C 187, 18.7.1988, s. 236.
12 Úř. věst. C 379, 7.12.1998, s. 66.
13 Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 68.
14 Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.
15 Přijaté texty, P8_TA(2019)0032.
16 Úř. věst. C 204, 13.6.2018, s. 179.
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– s ohledem na narůstající judikaturu Soudního dvora Evropské unie ohledně výkladu 
směrnice 2000/78/ES,

– s ohledem na výroční zprávu evropské veřejné ochránkyně práv za roky 2018 a 201í,

– s ohledem na strategické šetření evropské veřejné ochránkyně práv týkající se způsobu, 
jakým Komise zajišťuje přístup ke svým webovým stránkám osobám se zdravotním 
postižením (OI/6/2017/EA), způsobu, jakým Komise zachází s osobami se zdravotním 
postižením v rámci společného systému zdravotního pojištění pro zaměstnance EU 
(OI/4/2016/EA) a její rozhodnutí o společném šetření ve věcech 1337/2017/EA 
a 1338/2017/EA o přístupnosti výběrových řízení na místa úředníků EU pořádaných 
Evropským úřadem pro výběr personálu pro zrakově postižené uchazeče,

– s ohledem na šetření evropské veřejné ochránkyně práv z vlastního podnětu týkající se 
dodržování základních práv při provádění politiky soudržnosti EU (OI/8/2014/AN),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru nazvané 
„Utváření agendy EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením na období 2020–
2030“,

– s ohledem na tematické zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva, včetně 
jejích věstníků, které vydává na téma pandemie COVID-19,

– s ohledem na přehled osvědčených postupů, pokud jde o údaje v oblasti rovnosti, a na 
pokyny pro zlepšení shromažďování a využívání údajů v oblasti rovnosti (pokyny pro 
údaje v oblasti rovnosti) vypracované podskupinou pro údaje v oblasti rovnosti při 
skupině EU na vysoké úrovni pro otázky nediskriminace, rovnosti a rozmanitosti,

– s ohledem na ukazatele rovnosti žen a mužů Evropského institutu pro rovnost žen 
a mužů,

– s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv,

– s ohledem na zprávy a doporučení organizací zastupujících osoby se zdravotním 
postižením, zejména organizace Autism Europe, organizace Bundesarbeitsgemeinschaft 
Inklusionsfirmen, Evropské unie nevidomých, Evropského fóra zdravotně postižených, 
Evropské sítě pro nezávislý život, Evropské unie neslyšících, organizce Inclusion 
Europe, Mezinárodní federace pro spinu bifida a hydrocephalus a organizace Mental 
Health Europe, jakož i zprávy a doporučení sítě Equinet a akademických pracovníků 
v oboru práv osob se zdravotním postižením,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu, jakož i na čl. 1 odst. 1 písm. e) a na přílohu 3 
rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu udělování svolení 
k vypracování zpráv z vlastního podnětu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, 
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Petičního výboru,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že osobám se zdravotním postižením je odpíráno právo pracovat za 
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stejných podmínek jako ostatní;

B. vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním postižením čelí diskriminaci vyplývající 
z průniku mezi jejich zdravotním postižením a jejich pohlavím, rasou, etnickou 
příslušností, věkem, náboženským vyznáním či přesvědčením, sexuální orientaci, 
migračním statusem nebo socioekonomickým zázemím;

C. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením je závazná 
pro EU, její orgány a její členské státy, které mají přímou povinnost ji plně provádět;

D. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením odmítá 
lékařský model zdravotního postižení, ale namísto toho podporuje lidskoprávní model 
zdravotního postižení; vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním 
postižením požaduje rovnost podporující začlenění pro osoby se zdravotním postižením;

E. vzhledem k tomu, že přiměřená úprava je vázána na specifické potřeby jednotlivce, 
zatímco pozitivní opatření budou přínosná pro celou skupinu osob, které budou 
případně vystaveny diskriminaci; vzhledem k tomu, že má-li se zajistit, aby mohly 
osoby se zdravotním postižením vykonávat své právo na práci, je nutné uplatňovat obě 
kategorie opatření; vzhledem k tomu, že chybí jasné pokyny stanovené na úrovni EU, 
které by se týkaly přiměřené úpravy;

F. vzhledem k tomu, že směrnice o rovnosti v zaměstnání (dále jen „směrnice“) vyhovuje 
požadavkům Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením pouze částečně, 
neboť nezahrnuje lidskoprávní model zdravotního postižení, nezaměřuje se na 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke dvěma či více skupinám, neukládá členským 
státům povinnost přijmout opatření týkající se pozitivní diskriminace, její používání 
není rozšířeno na všechny oblasti života, nezabývá se svobodou pohybu, neukládá 
povinnost mít mechanismy pro nezávislé sledování, nestanoví ve svém sledování 
systematické začleňování otázek týkajících se osob se zdravotním postižením 
a nezahrnuje povinnost shromažďování rozčleněných údajů;

G. vzhledem k tomu, že směrnice od členských států právně nevyžaduje, aby zřídily orgán 
pro rovnost, který by řešil otázky diskriminace z důvodu zdravotního postižení; 

H. vzhledem k tomu, že neexistují členěné oficiální statistiky zaměřené na osoby se 
zdravotním postižením; 

I. vzhledem k tomu, že pouze 50,6 % osob se zdravotním postižením je zaměstnáno, 
zatímco v případě osob bez zdravotního postižení je tento podíl 74,8 %17; vzhledem 
k tomu, že osoby se zdravotním postižením, které jsou v ústavech nebo které jsou 
považované za neschopné práce, jsou z těchto statistik vyloučeny18; vzhledem k tomu, 
že do těchto údajů nebyly zahrnuty údaje o typu, kvalitě a podmínkách zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním postižením představují rozmanitou skupinu 
a často jsou vystaveny diskriminaci z důvodu příslušnosti ke dvěma či více skupinám, 
jejíž kumulativní účinky mají na zaměstnanost hmatatelný dopad;

J. vzhledem k tomu, že v několika členských státech jsou osoby se zdravotním postižením 

17 Statistika EU v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) 2017.
18 Tamtéž.
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v naprosté většině zaměstnávány v chráněných dílnách, v odděleném prostředí, kde 
často nemají zaměstnanecký status, pracovní práva nebo zaručenou minimální mzdu, 
což je porušením Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením;

K. vzhledem k tomu, že je v EU mezi osobami se zdravotním postižením 29,5 % žen 
a 27,5 % mužů19 ohroženo chudobou a sociálním vyloučením; vzhledem k tomu, že 
u osob se zdravotním postižením existuje kvůli zvýšeným nákladům spojeným s jejich 
zdravotním postižením, kvůli tomu, že jakmile začnou pracovat, ztrácí nároky, které 
jsou jim přiznány na základě zdravotního postižení, a kvůli skutečnosti, že vydělávají 
méně než jejich spolupracovníci ve srovnatelné funkci a kvůli nižší pravděpodobnosti, 
že budou povýšeni, vyšší pravděpodobnost, že budou postiženy chudobou pracujících, 
než ti, kdo zdravotně postižení nejsou, (11 % oproti 9,1 %);

L. vzhledem k tomu, že obtěžování na pracovišti brání v přístupu k zaměstnání, zejména 
v případě žen se zdravotním postižením;

M. vzhledem k tomu, že diskriminace, která je spojená se zaměstnáním, vůči osobám se 
zdravotním postižením vzájemně souvisí s nedostatkem inkluzivního vzdělávání 
a odborného výcviku, diskriminací v oblasti bydlení, zdravím a nedostatečnou 
přístupností; 

N. vzhledem k tomu, že přístupnost pracovišť, dopravy a podpůrných služeb je pro osoby 
s postižením zásadní nutností, aby mohly využívat svého práva pracovat;

O. vzhledem k tomu, že odlišné definice zdravotního postižení, rozmanité posuzování 
a metody klasifikace zdravotního postižení uplatňované v členských státech a chybějící 
vzájemné uznávání statusu zdravotního postižení brání svobodě pohybu osob se 
zdravotním postižením v EU;

1. vybízí orgány EU a členské státy, aby znovu potvrdily svůj závazek dosáhnout rovnosti 
osob se zdravotním postižením podporující začlenění, aby plně provedly Úmluvu OSN 
o právech osob se zdravotním postižením a aby zintenzivnily své úsilí o vytvoření 
inkluzivního, přístupného a nediskriminačního trhu práce v EU pro osoby se zdravotním 
postižením a pro všechny;

Za inkluzivní a přístupné pracoviště

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly standardy univerzálního designu a zásady 
pro zajištění přístupnosti prostředí, programů, služeb a výrobků;

3. vyzývá členské státy, aby zajistily přiměřenou úpravu pro osoby se zdravotním 
postižením na pracovišti a aby poskytovaly příslušnou odbornou přípravu v přístupných 
formátech pro zaměstnavatele a osoby se zdravotním postižením; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala jasné obecné zásady na úrovni EU, v nichž se podrobně stanoví, jakou 
formu může mít přiměřená úprava v souladu s potřebami jednotlivce, aby tak mohl být 
článek 5 směrnice účinně proveden ve vnitrostátním právu; vyzývá Komisi, aby zahájila 
řízení o porušení, bude-li to považovat za nezbytné;

4. vyzývá členské státy, aby používaly povinné kvóty pro rozmanitost na pracovišti, se 

19 Statistika EU v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) 2018.
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sankcemi za nedodržení, včetně pokut, kde peníze za ně zaplacené budou investovány 
do inkluzivního vzdělávání a programů zaměstnanosti pro osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá členské státy, aby rovněž zavedly povinné roční plány v oblasti 
rozmanitosti, včetně požadavků na stanovení cílů a pravidelné vyhodnocování těchto 
údajů, a aby podpořily zaměstnavatele v přijímání osob se zdravotním postižením do 
zaměstnání, například tím, že sestaví určitý dobrovolný seznam uchazečů se zdravotním 
postižením, z nějž bude možné uchazeče vybírat; vyzývá členské státy k poskytování 
odborné přípravy ohledně platných předpisů;

5. vybízí orgány EU, aby šly příkladem tím, že stanoví kvóty pro rozmanitost, vytvoří 
interní obecné zásady pro přiměřenou úpravu, zajistí v procesu pro přijímání 
zaměstnanců a rovněž na pracovišti úplnou přístupnost a budou na všech úrovních 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením; vyzývá členské státy, aby ve svých 
orgánech veřejné správy učinily totéž;

6. vyzývá členské státy, aby přijaly udržitelné politiky zaměstnanosti podporující 
začlenění, aby využívaly fiskální pobídky a další finanční podpůrná opatření pro 
společnosti, jež budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, aby podporovaly 
inkluzivní společnosti prostřednictvím veřejných zakázek a aby pomáhaly společnostem 
nabízejícím cílená opatření pozitivní diskriminace k odstranění znevýhodnění z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám; 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby naléhavě zavedly do praxe opatření 
k vyhodnocování hlavních trendů pro budoucnost práce z pohledu zdravotního 
postižení, a to se zapojením osob se zdravotním postižením, a aby identifikovaly 
a zahájily příslušné iniciativy podporující začlenění, které budou zaměřené na 
celoživotní učení a rozvoj dovedností pro osoby se zdravotním postižením již od raného 
věku;

8. vyzývá členské státy, aby zvýšily kapacitu veřejných služeb zaměstnanosti za účelem 
vytvoření sítě společností podporujících začlenění, sestavení dobrovolného seznamu 
uchazečů o zaměstnání z řad osob se zdravotním postižením a najmutí školitelů pro 
přípravu na zaměstnání poskytujících individualizované posouzení potřeb a podporu 
osobám se zdravotním postižením a asistentů při hledání pracovního místa s cílem 
pomoci osobám se zdravotním postižením najít uplatnění na otevřeném trhu práce;

9. vyzývá členské státy, aby podpořily odbornou přípravu ohledně univerzálního designu, 
přiměřené úpravy a rozmanitosti na pracovišti určenou pro vysokoškolské studenty, a to 
se zapojením osob se zdravotním postižením, a aby napomohly odborné přípravě 
školitelů pro přípravu na zaměstnání, asistentů při hledání pracovního místa a poradců 
v problematice rozmanitosti, přičemž bude kladen důraz na specifika jednotlivých typů 
zdravotního postižení;

10. vyzývá členské státy, aby posoudily účinnost stávajících chráněných dílen z hlediska 
toho, zda mohou zúčastněným osobám se zdravotním postižením poskytnout dovednosti 
a odbornost k získání zaměstnání na otevřeném trhu práce, aby zajistily, že tyto dílny 
budou vázány právními rámci týkajícími se sociálního zabezpečení, minimálních mezd 
a nediskriminace, a aby činnost těchto chráněných dílen postupně ukončovaly; žádá 
Komisi, aby tento proces sledovala;

Za nediskriminační pracoviště
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11. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy k zahájení kampaní pro zvyšování povědomí, 
jež budou v přístupných formátech a znakových jazycích, o příspěvcích osob se 
zdravotním postižením, a to s cílem odstranit existující stigmata a předsudky vůči 
osobám se zdravotním postižením, a za účelem boje proti obtěžování a vykořisťování; 

12. vyzývá členské státy, aby přijaly aktivní opatření k zajištění nediskriminace pro 
všechny, poskytování přiměřené úpravy ve všech fázích pracovní činnosti a zajištění 
toho, aby mohly osoby s postižením vykonávat svá práva týkající se práce a členství 
v odborech za rovných podmínek a aby byly chráněny před násilím a obtěžováním, 
včetně sexuálního obtěžování; vyzývá orgány EU, aby rovněž přijaly taková opatření;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby řešily stávající rozdíly ve mzdách mezi pohlavími 
a v důsledku zdravotního postižení či etnické příslušnosti, a aby tak bojovaly proti 
mzdové diskriminaci a riziku chudoby pracujících u těch pracovníků, kteří jsou 
vystaveni diskriminaci z důvodu příslušnosti ke dvěma či více skupinám;

14. vyzývá členské státy, aby neodpíraly osobám se zdravotním postižením jejich nároky, 
které jim byly přiznány na základě zdravotního postižení a pokrývají jejich zvýšené 
náklady související s jejich postižením, v okamžiku, kdy vstoupí na trh práce nebo když 
překročí určitou hranici příjmu;

15. vyzývá Komisi, aby předložila závazný právní předpis s normami pro orgány pro rovné 
zacházení, čímž jim zajistí silnější mandát k zabezpečování rovného zacházení pro 
osoby se zdravotním postižením;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby harmonizovaly definici zdravotního postižení a aby 
zajistily vzájemné uznávání statusu zdravotního postižení mezi jednotlivými členskými 
státy, s cílem zajistit volný pohyb osob se zdravotním postižením a současně jim zajistit 
možnost vykonávat jejich práva spojená s pozicí občanů EU;

17. vyzývá Komisi k rozšíření používání evropského průkazu osob se zdravotním 
postižením na všechny členské státy a stejně tak k rozšíření jeho oblasti působnosti tak, 
aby mohl být používán k uznávání statusu zdravotního postižení určitého člověka 
a k přístupu ke službám po celé EU;

Další cílená opatření a začleňování práv osob se zdravotním postižením

18. vyzývá Komisi, aby byl v Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 kladen zvláštní důraz na zaměstnanost, aby do 
strategie zahrnula všechna ustanovení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, stanovila závazné cíle, které se týkají rozmanitostí na pracovišti, řešila 
intersekcionální diskriminaci, a aby se procesu monitorování účinnosti strategie aktivně 
účastnily osoby se zdravotním postižením; vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, jimiž 
by se řešily problémy a porušování práv osob se zdravotním postižením v souvislosti 
s pandemií COVID-19;

19. vybízí ke shromažďování celounijních údajů ohledně osob se zdravotním postižením, 
a to s využitím lidskoprávního přístupu, členěných podle pohlaví, věku, typu 
zdravotního postižení, rasového/etnického původu, sexuální orientace atd., včetně osob 
se zdravotním postižením, které byly až dosud ze statistik vynechávány;
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20. vybízí všechny orgány EU a členské státy k navázání úzké spolupráce s osobami se 
zdravotním postižením a organizacemi, které je zastupují, a k zajištění jejich účasti – 
přístupným a smysluplným způsobem – na všech fázích relevantní právní úpravy 
a programů, včetně těch, které se týkají začlenění;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve všech návrzích týkajících se otázek 
zaměstnanosti zohledňovaly práva osob se zdravotním postižením;

22. vyzývá Komisi, a zejména pracovní skupinu pro rovnost, a členské státy, aby 
systematicky zohledňovaly práva osob se zdravotním postižením, přičemž je třeba 
věnovat zvláštní pozornost těm, kdo jsou vystaveni intersekcionální diskriminaci; 

23. vyzývá Radu, aby přijala navrhovanou horizontální směrnici proti diskriminaci, aby se 
tak rozšířila ochrana osob se zdravotním postižením na oblasti mimo zaměstnanost; 

24. vyzývá Komisi, aby zaručila, že fondy EU budou respektovat normy v oblasti lidských 
práv stanovené na úrovni EU a na mezinárodní úrovni a nebudou podporovat žádná 
opatření a programy, které přispívají k segregaci, a aby zaručila, že opatření 
financovaná EU se budou dotýkat osob s postižením a zajišťovat jejich aktivní zapojení;

°

° °

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám 
a parlamentům členských států.


