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DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ

Mať prácu je v našom živote rozhodujúce. Práca je nevyhnutná pre účasť v interakcii ľudí, 
získavanie potrebných finančných prostriedkov na šťastný zdravý život, na uplatnenie nášho 
ľudského potenciálu a na to, aby sme sa stali súčasťou spoločnosti. Nám, osobám so 
zdravotným postihnutím, je však systematicky upierané právo na prácu1, ktoré je chránené a 
podporované vo viacerých medzinárodných dokumentoch o ľudských právach a Charte 
základných práv EÚ, a sme vylúčení z trhu práce. Namiesto toho, aby nás zamestnali, 
zamestnávatelia v celej Európskej únii často radšej zaplatia pokutu.  

Oficiálne štatistiky o zdravotnom postihnutí sú skromné a väčšinou nerozlišujú podľa typu 
zdravotného postihnutia, rasového/etnického pôvodu, sexuálnej orientácie atď. Neobsahujú 
takmer žiadne údaje o type zamestnania osôb so zdravotným postihnutím, ale my aj tak 
vieme, že: zamestnaných  je len 50,6 % osôb so zdravotným postihnutím (48,3 % žien a 53,3 
% mužov) v porovnaní so 74,8 % osôb bez zdravotného postihnutia2. Z najnovších 
dostupných štatistík vyplýva, že len 20,7 % žien so zdravotným postihnutím je zamestnaných 
na plný úväzok v porovnaní s 28,6 % mužov so zdravotným postihnutím3. Tieto údaje však 
neprezrádzajú, koľko ľudí je zamestnaných na otvorenom trhu práce, a vylučujú osoby so 
zdravotným postihnutím v ústavnej starostlivosti, u ktorých je oveľa nižšia pravdepodobnosť, 
že prácu získajú alebo že budú akýmkoľvek spôsobom začlenení do spoločnosti. Viac údajov 
nájdete ďalej.

Je samozrejmé, že zamestnanie nie je jedinou oblasťou, v ktorej je rozšírená diskriminácia 
nás, ľudí so zdravotným postihnutím. Určite to však je  oblasť, ktorá by zabezpečením 
rovnakých práv a možností mohla priniesť transformačné zmeny tak pre dotknuté osoby so 
zdravotným postihnutím, ako aj pre celú spoločnosť.

Naša spoločnosť nie je homogénna. Každý z nás má inú identitu, schopnosti, vedomosti a 
zručnosti a v Európskej únii, ktorá sa hrdí tým, že je v boji za základné práva na poprednom 
mieste, by rovnosť a nediskriminácia mali byť zaručené pre všetkých vrátane ľudí so 
zdravotným postihnutím, ktorí sami tvoria heterogénnu skupinu s viacerými koexistujúcimi 
identitami a odlišnými schopnosťami.

Napriek všetkým spoločným dohodám o hodnotách a zmluvám sa však naše menšiny vrátane 
ľudí so zdravotným postihnutím naďalej stretávajú s rozsiahlym a systematickým 
obmedzovaním svojich práv počnúc vzdelávaním, prístupom k spravodlivosti, prístupom k 
právam v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, právom na nezávislý život a život bez 
násilia a zneužívania, na primeranú životnú úroveň a sociálnu ochranu atď. Je najvyšší čas, 
aby sme všetci pochopili, že každý z nás mám niekoľko prelínajúcich sa identít, že zaistenie 
ľudských práv nie je láskavosťou, o ktorú by sme mali iných prosiť, ale absolútnym 
minimom, ktoré si máme poskytovať navzájom. Sme spoločnosťou rozmanitosti a tá je 
hodnotou a silou, ktorá nám pomôže pri riešení neustále sa meniacich miestnych i globálnych 
výziev. My, osoby so zdravotným postihnutím, so všetkými našimi talentmi a zručnosťami, 
sme jedným zo zdrojov tejto rozmanitosti.

1Článok 15 Charty základných práv Európskej únie.
2EU-SILC, 2017.
3Index rodovej rovnosti, 2019.
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Jedným z najčastejších porušení práv, ktoré zažívame my, osoby so zdravotným postihnutím, 
je to, že sa nám odopiera účasť. Preto pri príprave tejto správy požiadala spravodajkyňa o 
informácie osoby so zdravotným postihnutím a ich zastupujúce organizácie počas série 
diskusií v júni a júli tohto roku, ako aj počas samotného procesu prípravy návrhov v auguste a 
septembri. Keďže sme navyše pevne presvedčení, že nielen vypracovanie tejto správy, ale aj 
konečný výsledok by mal byť prístupnejší pre osoby so zdravotným postihnutím, do správy 
sme pridali aj ľahko čitateľnú a zrozumiteľnú časť. Túto ľahko čitateľnú a zrozumiteľnú 
verziu pripravili Aurelie Baranger, Christian Takow, Helen Portal, Fanny Lamon a Soufiane 
El Amrani, ktorým za to zaviazaní.

Spravodajkyňa by týmto chcela vyjadriť vďačnosť kolegom, ktorí sa zúčastnili na 
konzultáciách so zainteresovanými stranami. Sú to: 

 Aurelie Baranger a Christian Takow za Autism-Europe, 
 Claudia Rustige a Klaus Meyer zu Brickwedde za Bundesarbeitsgemeinschaft 

Inklusionsfirmen, 
 Lars Bosselmann a Antoine Fobe za Európsku úniu nevidiacich, 
 Marine Uldry a Haydn Hammersley za Európske fórum zdravotne postihnutých, 
 Natasa Kokic a Frank Sioen za Európsku sieť pre nezávislý život, 
 Mark Wheatley a Jorge Crespo Garcia za Európsku úniu nepočujúcich, 
 Helen Portal za Inclusion Europe, 
 Renee Jopp a Hildur Onnudottir za Medzinárodnú federáciu pre rázštep chrbtice a 

hydrocefalusa
 Laura Marchetti, Marie Fallon Kund a Jonas Bull za Mental Health Europe. 

Vďaka ich poznatkom o najnaliehavejších problémoch osôb so zdravotným postihnutím a 
skúsenostiam s nimi, ako aj s častým porušovaním ich práv, pričom uviedli osvedčené 
postupy a udržateľné politiky a navrhli zmeny, ktoré by chceli vidieť v súvislosti s politikami 
a právnymi predpismi EÚ, sa nám podarilo získať jasnejší obraz o situácii v oblasti 
zamestnanosti na základnej úrovni a zostaviť komplexnejší zoznam požiadaviek.

Spravodajkyňa by tiež chcela vyjadriť poďakovanie a uznanie Dr. Jone Elizondo 
Urrestarazuovej, zástupkyni siete Equinet, ktorá jej umožnila nesmierne cenné nahliadnutie 
do právnych aspektov a nástrojov boja proti diskriminácii súvisiacej so zamestnaním, ktorej 
čelia osoby so zdravotným postihnutím v členských štátoch EÚ, ako aj dvom uznávaným 
právnikom v oblasti zdravotného postihnutia z akademickej obce: profesorke Delii Ferriovej 
z Národnej univerzity Írska v Maynooth a profesorovi Markovi Priestleymu z University of 
Leeds za ich láskavosť a poskytnuté odborné znalosti z oblasti ochrany práv osôb so 
zdravotným postihnutím. Okrem toho by sa spravodajkyňa chcela poďakovať Európskej sieti 
proti rasizmu (ENAR), Európskej sieti rómskych rodových organizácií (ERGO), ILGA-Europe 
a Platforme pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti neregistrovaných migrantov (PICUM) za 
zaslanie písomných príspevkov, v ktorých sa zdôrazňujú otázky prierezovej diskriminácie. 
Napokon by spravodajkyňa chcela vyjadriť poďakovanie za možnosť konzultovať s 
odborníkmi Agentúry Európskej únie pre základné práva, pokiaľ ide o využívanie a zber 
údajov o rovnosti.

Všetci títo kolegovia sa s nami zhodli, že mať prácu je pre náš život nevyhnutnosťou. Niektorí 
z nich uviedli: „Mať prácu, ktorá človeka napĺňa, je určite jedným z najsilnejších prejavov 
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inklúzie. Je dobrá pre toho, kto pracuje, ale aj pre kolegov, ktorí vidia inklúziu v praxi!“4 
„Vzdelávanie a zamestnanosť sú pre nezávislý život kľúčové.“5 „Práca a zamestnanie 
znamenajú, že ste plnoprávnym členom spoločnosti a kolegom, a nie poberateľom dávok. 
Ľudia sa vymedzujú prostredníctvom práce a svojím zmysluplným prínosom to života 
práce.“6 „V ideálnom svete znamená práca a zamestnanosť posilnenie postavenia, nezávislosť 
a úplné začlenenie do spoločnosti. Myslím, že o to potrebujeme usilovať.“7

Spravodajkyňa dúfa, že v blízkej budúcnosti sa nám podarí uvidieť prínos inkluzívnych 
pracovísk a života v inkluzívnej spoločnosti a že spoločne naplníme skutočnosťou naše 
oficiálne heslo EÚ Zjednotení v rozmanitosti. Pred sebou však máme ešte dlhú cestu. 
Dúfame, že nám vy všetci pomôžete tento cieľ dosiahnuť.

 Ľahko čitateľná a  zrozumiteľná verzia

Je to správa Európskeho parlamentu.
Európsky parlament je miestom, kde sa prijímajú dôležité rozhodnutia 
Európskej únie.

Európska únia je skupinou 27 krajín.
Nazývame ich EÚ.
Spojili sa, aby boli politicky a hospodársky silnejší.

EÚ prijíma zákony a opatrenia týkajúce sa vecí, ktoré sú pre obyvateľov týchto 
krajín dôležité.

Táto správa sa týka pracovnej situácie osôb so zdravotným postihnutím.

V Európskej únii je priveľa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí nemajú 
prácu.
Pretože majú zdravotné postihnutie, zaobchádza sa s nimi horšie ako s 
ostatnými.
Tomu sa hovorí diskriminácia.

Znamená to, že nemôžu byť súčasťou spoločenstva.
Znamená to, že sú chudobnejší.
Znamená to, že nemôžu ukázať, akí sú šikovní a nadaní.

Priveľa ľudí so zdravotným postihnutím má prácu iba v chránenej dielni.
V chránených dielňach pracujú ľudia so zdravotným postihnutím odstavení od 

4Lars Bosselmann, Európska únia nevidiacich.
5Senada Halilcevic, Inclusion Europe.
6Claudia Rustige, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e. V.
7Marine Uldry, Európske fórum zdravotného postihnutia.

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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ostatných. 
Znamená to, že nemajú kolegov bez zdravotného postihnutia.
Znamená to, že zarábajú menej a majú menšie práva ako ľudia bez zdravotného 
postihnutia.

Ženy so zdravotným postihnutím majú väčšie problémy.
Ženy so zdravotným postihnutím si ťažšie nachádzajú prácu ako muži so 
zdravotným postihnutím.
Ženy so zdravotným postihnutím zarábajú menej ako muži so zdravotným 
postihnutím. 

Ženy so zdravotným postihnutím sú často obeťami sexuálneho obťažovania a 
zneužívania.
K sexuálnemu obťažovaniu dochádza vtedy, keď niekto núti iného, aby hovoril 
o sexe, alebo žiada sexuálne záležitosti. 
K zneužívaniu dochádza vtedy, keď niekto s vami zle zaobchádza. 

Osoby so zdravotným postihnutím môžu mať problém nájsť si zamestnanie a 
udržať si ho, ak majú inú farbu pleti alebo pochádzajú z inej kultúry. 
Rómska osoba so zdravotným postihnutím je napríklad často chudobnejšia ako 
iné osoby so zdravotným postihnutím. 

Ľudia so zdravotným postihnutím s inou sexuálnou orientáciou sa tiež viac 
potýkajú s diskrimináciou.
Môžu mať väčšie ťažkosti pri hľadaní práce a môžu sa k nim v práci zle 
správať. 

Chceme túto situáciu zmeniť.
Túto správu sme napísali s pomocou osôb so zdravotným postihnutím.
Žiadame, aby sa mnohé v Európe zmenilo. 

Chceme tieto zmeny: 

Chceme v Európskej únii kvótu pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Kvóta znamená, že v podniku pracuje minimálny počet osôb so zdravotným 
postihnutím. 
Znamená to, že všetky veľké podniky budú musieť zamestnávať ľudí so 
zdravotným postihnutím. 

Chceme, aby podniky zabezpečili primerané úpravy. 
Znamená to, že podniky urobia zmeny, aby v nich mohli pracovať osoby so 
zdravotným postihnutím.

Chceme, aby sa osobám so zdravotným postihnutím dostávalo podpory pri 
hľadaní kvalitnej práce. 
Chceme, aby sa osobám so zdravotným postihnutím dostávalo podpory, ktorá 
im umožní dobre si vykonávať prácu. 
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Chceme, aby tí, ktorí osobám so zdravotným postihnutím poskytujú podporu, 
zostávali s nimi tak dlho, ako pomoc potrebujú.

Chceme, aby osoby so zdravotným postihnutím neprišli o dávky v invalidite, ak 
začnú pracovať.
Dávky v invalidite sú peniaze, ktoré osoba so zdravotným postihnutím dostáva 
od štátu z dôvodu zdravotného postihnutia. 
Chceme, aby osoby so zdravotným postihnutím dostávali rovnakú odmenu za 
prácu ako osoby bez zdravotného postihnutia. 
Chceme, aby sa osoby so zdravotným postihnutím cítili na pracovisku 
bezpečne.

Chceme spoločnosť, v ktorej sú osoby so zdravotným postihnutím užitočné.
Znamená to, že uznáme, akí sú nadaní a pracovití.
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SITUÁCIA OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V SÚVISLOSTI SO 
ZAMESTNANÍM

V ČÍSLACH

S cieľom preukázať závažné účinky nerovnosti a diskriminácie osôb so zdravotným 
postihnutím na trhu práce by spravodajkyňa chcela upriamiť Vašu pozornosť na najnovšie 
dostupné zistenia prieskumu a výsledky výskumu, ktoré poukazujú aj na rôznorodosť a 
rozmanitosť v rámci skupiny: 

Miera nezamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím (17,1 %) je takmer dvojnásobná 
ako v celkovej populácii (10,2 %)8 a nezamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím trvá 
dlhšie ako nezamestnanosť osôb bez zdravotného postihnutia bez ohľadu na kvalifikáciu.

Miera nezamestnanosti je najvyššia u mladých ľudí so zdravotným postihnutím (veková 
skupina 16 – 24 rokov), pričom 24,9 % z nich je nezamestnaných v porovnaní s 16,6 % v 
celkovej populácii, čo je neoddeliteľne spojené s možnosťami vzdelávania9.

Ženy so zdravotným postihnutím, ktoré tvoria 16 % celkovej populácie žien a 60 % 
celkovej populácie osôb so zdravotným postihnutím v EÚ, naďalej čelia viacnásobnej a 
prierezovej diskriminácii vo všetkých oblastiach života. Len 20,7% žien so zdravotným 
postihnutím je zamestnaných na plný úväzok v porovnaní s 28,6% mužov so zdravotným 
postihnutím10. Miera ekonomickej neaktivity žien so zdravotným postihnutím viac ako dve 
tretiny vyššia než u celkovej populácie žien v produktívnom veku (16 – 64 rokov).

V širšej Európe je viac ako 30 miliónov nevidiacich a čiastočne zrakovo postihnutých 
osôb; priemerná miera ich nezamestnanosti je 75 % – a ešte vyššia u žien – čo vedie k ich 
sociálnemu vylúčeniu a chudobe11.

V EÚ je približne jeden milión nepočujúcich používateľov posunkovej reči a 51 miliónov 
nedoslýchavých, z ktorých mnohí tiež používajú posunkovú reč12 a ich nezamestnanosť je 
nedostatočne vykazovaná a nedostatočne skúmaná.

V EÚ je približne sedem miliónov osôb s mentálnym postihnutím, ktorých miera 
zamestnanosti je značne nízka13.

Odhaduje sa, že v celej Európe je zamestnaných len približne 10 % osôb autistického 
spektra, a to najmä na čiastočný úväzok a slabo platených pracovných miestach, na pozíciách 
so slabou kvalifikáciou  alebo v chránenom prostredí14.

27,5% žien a 27,5 % mužov15 so zdravotným postihnutím v EÚ je ohrozených chudobou a 
sociálnym vylúčením v porovnaní s 22,4% mužov z celkovej populácie. U osôb so 
zdravotným postihnutím je väčšia pravdepodobnosť, že budú čeliť chudobe zamestnaných 

8EU-SILC, 2017.
9 ANED, 2019.
10Index rodovej rovnosti, 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_SK.html#def_1_15 
13 Inclusion Europe
14 https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf 
15 EU-SILC, 2018.

http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_SK.html#def_1_15
https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf


PR\1212534SK.docx 9/18 PE657.235v01-00

SK

ako osoby bez zdravotného postihnutia (11 % oproti 9,1 %)16, pretože s ich zdravotným 
postihnutím súvisia dodatočné náklady napríklad na zdravotnú starostlivosť, logistickú a 
ľudskú podporu, nižšie odmeňovanie v porovnaní s ich kolegami v rovnocennej úlohe, ich 
povýšenie je menej pravdepodobné17 a v dôsledku straty nárokov z dôvodu zdravotného 
postihnutia nástupom do práce. Riziko chudoby sa prehlbuje v prípade tých, ktorí deklarujú 
závažnejšie stupne zdravotného postihnutia.

Neúmerný počet osôb so zdravotným postihnutím je bez domova18 a riziko bezdomovectva je 
u ľudí so zdravotným postihnutím zvýšené19.

V dôsledku kumulatívnych účinkov prierezovej diskriminácie sa predpokladá, že rómske 
osoby so zdravotným postihnutím čelia početnejším prekážkam, väčšej nezamestnanosti, 
závažnejšej chudobe a menšiemu prístupu k vzdelávaniu a službám ako ich rovesníci bez 
zdravotného postihnutia20.

LGBTI osoby so zdravotným postihnutím čelia ďalším prekážkam v zamestnaní; 16 % z 
nich uviedlo, že ich z dôvodu ich totožnosti odmietli zamestnať alebo povýšiť – v porovnaní s 
10 % LGBTI zamestnancov vo všeobecnosti; každá štvrtá LGBTI osoba so zdravotným 
postihnutím bola predmetom ponižujúcich poznámok, šikanovania a zneužívania a bola 
vytlačená na okraj bez svojho súhlasu21.

Z nedávneho celoeurópskeho prieskumu s osobami so zdravotným postihnutím vyplýva, že 96 
% z nich považuje prístup na otvorený trh práce za nedostatočný alebo požaduje zlepšenie, 
len 10 % z nich sa domnieva, že platné právne predpisy na ochranu osôb so zdravotným 
postihnutím pred diskrimináciou na otvorenom trhu práce sú primerané, a 18 % z nich 
nevedelo o existencii právnych predpisov vlastnej krajiny, ktoré by ich chránili pred 
diskrimináciou22. 

16 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf 
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 
22Prieskum vykonala sieť ENIL.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf
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 UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 
rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD
(2020/2086(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) a Chartu základných práv Európskej únie (charta),

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (dohovor 
UNCRPD) a nadobudnutie jeho platnosti v EÚ 21. januára 2011 v súlade s rozhodnutím 
Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom,

– so zreteľom na všeobecné pripomienky Výboru UNCRPD k vykonávaniu dohovoru 
UNCRPD, najmä na všeobecný komentár č. 2 (2014) z 22. mája 2014 o prístupnosti, 
všeobecnú pripomienku č. 3 (2016) z 26. augusta 2016 o ženách a dievčatách so 
zdravotným postihnutím, všeobecnú pripomienku č. 5 (2017) z 27. októbra 2017 o 
samostatnom živote a zapojení do komunity a všeobecnú pripomienku č. 6 (2018) z 26. 
apríla 2018 o rovnosti a nediskriminácii,

– so zreteľom na záverečné pripomienky výboru UNCRPD z 2. októbra 2015 k úvodnej 
správe Európskej únie,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (Agenda OSN 2030) a jej ciele 
udržateľného rozvoja,

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv (EPSP),

– so zreteľom na cieľ stratégie Európa 2020 týkajúci sa boja proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu,

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (smernica o 
rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní),

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod,
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– so zreteľom na Komisiou predložený návrh smernice Rady o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (COM(2008)0426) a na stanovisko 
Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 k tejto veci1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 
2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 
2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb,

– so zreteľom na nariadenia, ktorými sa stanovujú pravidlá pre programy financovania 
EÚ v rámci viacročného finančného rámca, najmä Európsky sociálny fond (ESF), 
iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), 
program Erasmus a Fond na spravodlivú transformáciu, ktoré poskytujú finančnú 
pomoc EÚ na zlepšenie situácie osôb so zdravotným postihnutím,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. novembra 2010 s názvom Stratégia EÚ 
v oblasti biodiverzity na roky 2010 – 2020: Obnovený záväzok vybudovať Európu bez 
bariér (COM(2010)0636) (stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 2. februára 2017 s názvom 
Správa o pokroku vo vykonávaní európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 
2010 – 2020 (SWD(2017)0029),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 22. júna 2018  o normách pre subjekty pre 
otázky rovnosti2,

– so zreteľom na pilotný projekt Komisie z roku 2013 týkajúci sa preukazu EÚ pre osoby 
so zdravotným postihnutím,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2020 o právach osôb s mentálnym postihnutím 
a ich rodín počas krízy COVID-193,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. júna 2020 o európskej stratégii pre oblasť 
zdravotného postihnutia na obdobie po roku 20204,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2018 o situácii žien so zdravotným 
postihnutím5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2017 o vykonávaní európskej stratégie 
pre oblasť zdravotného postihnutia6, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2016 o vykonávaní Dohovoru OSN o právach 

1 Ú. v. EÚ  C 137E, 27.5.2010, s. 68.
2 Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2018, s. 28.
3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0183.
4 Prijaté texty, P9_TA(2020)0156.
5 Prijaté texty, P8_TA(2018)0484.
6 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 110.
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osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky 
Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím7, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2015 o zozname tém, ktorý prijal Výbor 
Organizácie spojených národov pre práva osôb so zdravotným postihnutím vo vzťahu k 
úvodnej správe Európskej únie8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so 
zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 
– 20209,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní osôb 
vylúčených z trhu práce10,

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 17. júna 1988 o posunkových jazykoch pre 
nepočujúcich11, z 18. novembra 1998 o posunkových jazykoch12 a z 23. novembra 2016 
o posunkovej reči a profesionálnych tlmočníkoch posunkovej reči13,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovaných opatreniach EÚ na 
boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom14,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o situácii v oblasti základných práv 
v Európskej únii v roku 201715,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2016 o uplatňovaní smernice Rady 
2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní16,

– so zreteľom na príslušné štúdie tematickej sekcie A z roku 2017, najmä na štúdiu s 
názvom Discrimination and Access to Employment for Female Workers with 
disabilities z roku 2017 a štúdiu s názvom Reasonable Accommodation and Sheltered 
Workshops for People with Disabilities: Cost and Returns of Investments z roku 2015,

– so zreteľom na príslušné štúdie výskumnej služby Európskeho parlamentu, najmä na 
európske hodnotenia vykonávania z roku 2016 s názvom Vykonávanie Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) zo strany EÚ a Záväzky verejnej 
správy EÚ podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

– so zreteľom na rastúcu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie týkajúcu sa výkladu 
smernice 2000/78/ES,

7 OJ C 101, 16.3.2018, p. 138.
8 Ú. v. EÚ C 353, 27.9.2016, s. 41.
9 Ú. v. EÚ C 131E, 8.5.2013, s. 9.
10 Ú. v. EÚ  C 212E, 5.8. 2010, s. 23.
11 Ú. v. EÚ C 187, 18.7.2018, s. 236.
12 Ú. v. EÚ C 379, 7.12. 2018, s. 66.
13 Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 68.
14 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
15 Prijaté texty, P8_TA(2019)0032.
16 Ú. v. EÚ C 204, 13.6.2018, s. 179.
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– so zreteľom na výročnú správu európskej ombudsmanky za roky 2018 a 2019,

– so zreteľom na strategické vyšetrovania Európskej ombudsmanky zabezpečenia 
prístupu osôb so zdravotným postihnutím na webové stránky Komisie (OI/6/2017/EA), 
zaobchádzania s osobami so zdravotným postihnutím v rámci spoločného systému 
zdravotného poistenia pre pracovníkov EÚ (OI/4/2016/EA) a na rozhodnutie prijaté v 
rámci spoločne vyšetrovaných prípadov 1337/2017/EA a 1338/2017/EA týkajúcich sa 
prístupnosti výberových konaní v oblasti náboru zamestnancov verejnej správy EÚ 
organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov, pokiaľ ide o zrakovo 
postihnutých uchádzačov,

– so zreteľom na vyšetrovanie európskej ombudsmanky z vlastného podnetu týkajúce sa 
dodržiavania základných práv pri vykonávaní politiky súdržnosti EÚ (OI/8/2014/AN),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k príprave 
programu EÚ v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2020 – 2030,

– so zreteľom na tematické správy Agentúry Európskej únie pre základné práva vrátane 
jej bulletinov o pandémii COVID-19,

– so zreteľom na súhrn postupov pre údaje o rovnosti a na usmernenia o skvalitnení 
zhromažďovania a využívania údajov o rovnosti (usmernenia pre údaje o rovnosti), 
ktoré vypracovala podskupina pre údaje o rovnosti v rámci skupiny EÚ na vysokej 
úrovni pre nediskrimináciu, rovnosť a rozmanitosť,

– so zreteľom na index rodovej rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť,

– so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv,

– so zreteľom na správy a odporúčania organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným 
postihnutím, najmä organizácie Autism Europe, Bundesarbeitsgemeinschaft 
Inklusionsfirmen, Európskej únie nevidiacich, Európskeho fóra zdravotne postihnutých, 
Európskej siete pre nezávislý život, Európskej únie nepočujúcich, Inclusion Europe, 
Medzinárodnej federácie pre rázštep chrbtice a hydrocefalus a Mental Health Europe, 
ako aj na správy a odporúčania siete Equinet a akademických pracovníkov v oblasti 
práv osôb so zdravotným postihnutím,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) 
rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o schvaľovacom postupe pre 
vypracovanie iniciatívnych správ,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre petície,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0000/2020),

A. keďže osobám so zdravotným postihnutím sa odopiera právo na prácu za rovnakých 
podmienok, ako majú ostatní;

B. keďže osoby so zdravotným postihnutím čelia diskriminácii tam, kde sa prelína ich 
zdravotné postihnutie a pohlavím, rasou, etnickou príslušnosťou, vekom, náboženstvom 
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alebo vierou, sexuálnou orientáciou, migračným postavením alebo sociálno-
ekonomickým zázemím;

C. keďže Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je záväzný pre EÚ, jej 
inštitúcie a jej členské štáty, ktoré majú priamu povinnosť ho v plnej miere vykonávať;

D. keďže UNCRPD odmieta medicínsky model zdravotného postihnutia a miesto neho sa 
hlási k zdravotnému postihnutiu podľa modelu v oblasti ľudských práv; keďže 
UNCRPD požaduje inkluzívnu rovnosť pre osoby so zdravotným postihnutím;

E. keďže primeraná úprava sa zameriava na osobitné potreby jednotlivca, pričom pozitívne 
opatrenia sa vzťahujú na celú skupinu osôb vystavených potenciálnej diskriminácii; 
keďže obe sú potrebné na zabezpečenie toho, aby si osoby so zdravotným postihnutím 
mohli rovnako uplatňovať právo na prácu; keďže jasné usmernenia EÚ o primeraných 
úpravách neexistujú;

F. keďže smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (smernica) je len čiastočne v 
súlade s dohovorom UNCRPD, keďže nezahŕňa model ľudských práv v oblasti 
zdravotného postihnutia, nezameriava sa na prierezovú diskrimináciu, nevyžaduje od 
členských štátov prijatie pozitívnych opatrení, nevzťahuje sa na všetky oblasti života, 
nezaoberá sa slobodou pohybu, nevyžaduje si nezávislé monitorovacie mechanizmy, 
nestanovuje systémové zapojenie osôb so zdravotným postihnutím do monitorovania a 
nezahŕňa povinnosť zhromažďovať rozčlenené údaje;

G. keďže smernica z právneho hľadiska nevyžaduje, aby členské štáty určili orgán pre 
rovnosť na účely diskriminácie na základe zdravotného postihnutia; 

H. keďže chýbajú rozčlenené oficiálne štatistiky o zdravotnom postihnutí; 

I. keďže len 50,6 % osôb so zdravotným postihnutím je zamestnaných v porovnaní so 
74,8 % osôb bez zdravotného postihnutia17; keďže osoby so zdravotným postihnutím v 
ústavoch alebo považované za neschopné pracovať sú z týchto štatistík vylúčené18; 
keďže tieto údaje neprezrádzajú typ, kvalitu a podmienky zamestnania; keďže osoby so 
zdravotným postihnutím sú rôznorodou skupinou a často sú predmetom prierezovej 
diskriminácie, ktorej kumulatívne účinky majú citeľný vplyv na zamestnanosť;

J. keďže v niekoľkých členských štátoch sú osoby so zdravotným postihnutím prevažne 
zamestnané v chránených dielňach v segregovanom prostredí, v ktorom často nemajú 
postavenie zamestnanca, pracovné práva alebo garantovanú minimálnu mzdu, čo je 
porušením Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

K. keďže medzi osobami so zdravotným postihnutím v EÚ je 29,5 % žien a 27,5 % 
mužov19 ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením; keďže u osôb so zdravotným 
postihnutím je vyššia pravdepodobnosť chudoby zamestnaných ako u osôb bez 
zdravotného postihnutia (11 % v porovnaní s 9,1 %) z dôvodu dodatočných nákladov 
súvisiacich s ich zdravotným postihnutím, straty nárokov z dôvodu zdravotného 
postihnutia nástupom do práce a skutočnosti, že zarábajú menej ako ich kolegovia v 

17Štatistika príjmov a životných podmienok (EU-SILC), 2017.
18Tamtiež.
19 Štatistika EÚ príjmov a životných podmienok  (EU-SILC), 2018.
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rovnocennej pozícii a ich povýšenie je menej pravdepodobné;

L. keďže obťažovanie na pracovisku je prekážkou prístupu k zamestnaniu, najmä pre ženy 
so zdravotným postihnutím;

M. keďže diskriminácia osôb so zdravotným postihnutím v súvislosti so zamestnaním 
súvisí s nedostatkom inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy, diskrimináciou v 
oblasti bývania, zdravia a nedostatočnej prístupnosti; 

N. keďže prístupnosť pracovísk, dopravy a podporných služieb je nevyhnutná na to, aby si 
osoby so zdravotným postihnutím mohli uplatniť právo na prácu;

O. keďže rôzne definície zdravotného postihnutia, rôzne metódy posudzovania a 
klasifikácie zdravotného postihnutia používané v členských štátoch a chýbajúce 
vzájomné uznávanie zdravotného postihnutia bránia voľnému pohybu osôb so 
zdravotným postihnutím v rámci EÚ;

1. vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby opätovne potvrdili svoj záväzok dosiahnuť 
inkluzívnu rovnosť osôb so zdravotným postihnutím, plne vykonávali UNCRPD a 
zintenzívnili úsilie o vytvorenie inkluzívneho, dostupného a nediskriminačného trhu 
práce EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím a pre všetkých;

Pre inkluzívne a prístupné pracovisko

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali univerzálne normy navrhovania a 
usmernenia pre dostupnosť prostredí, programov, služieb a výrobkov;

3. vyzýva členské štáty, aby na pracovisku zabezpečili primerané úpravy pre osoby so 
zdravotným postihnutím a aby príslušnú odbornú prípravu poskytovali v formátoch 
prístupných pre zamestnávateľov aj osoby so zdravotným postihnutím; vyzýva 
Komisiu, aby pripravila jasné usmernenia EÚ o primeraných úpravách, v ktorých 
podrobne uvedie, aké formy môžu mať v súlade s potrebami jednotlivca, aby sa článok 
5 smernice mohol účinne transponovať do vnútroštátneho práva; vyzýva Komisiu, aby v 
prípade potreby začala príslušné konania o porušení povinnosti;

4. vyzýva členské štáty, aby využívali povinné kvóty rozmanitosti na pracovisku spolu so 
sankciami za nedodržiavanie predpisov vrátane pokút, z ktorých prostriedky sa majú 
investovať do programov inkluzívneho vzdelávania a zamestnanosti pre osoby so 
zdravotným postihnutím; vyzýva členské štáty, aby tiež realizovali povinné ročné plány 
rozmanitosti s cieľmi a pravidelným hodnotením a aby podporovali zamestnávateľov pri 
nábore osôb so zdravotným postihnutím, napríklad vytvorením dobrovoľného zoznamu 
žiadateľov so zdravotným postihnutím, z ktorých budú zamestnávať uchádzačov; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali odbornú prípravu o príslušných pravidlách;

5. vyzýva, aby inštitúcie EÚ šli príkladom stanovením kvót rozmanitosti, vypracovaním 
interných usmernení pre primerané úpravy, zabezpečením úplnej prístupnosti v procese 
náboru zamestnancov a na pracovisku a zamestnávaním osôb
 so zdravotným postihnutím na všetkých úrovniach; vyzýva členské štáty, aby vo svojej 
verejnej správe urobili to isté;

6. vyzýva členské štáty, aby prijali udržateľné inkluzívne politiky zamestnanosti, využívali 
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fiškálne stimuly a iné opatrenia finančnej podpory pre podniky, ktoré najímajú osoby so 
zdravotným postihnutím, podporovali inkluzívne podniky prostredníctvom verejného 
obstarávania a pomáhali podnikom, ktoré poskytujú cielené pozitívne opatrenia na 
riešenie prierezového znevýhodnenia; 

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlene zaviedli opatrenia na posúdenie 
kľúčových trendov pre budúcnosť práce z hľadiska zdravotného postihnutia so 
zapojením osôb so zdravotným postihnutím a identifikovali a uviedli príslušné 
inkluzívne iniciatívy zamerané na celoživotné vzdelávanie a rozvoj zručností pre osoby 
so zdravotným postihnutím od raného veku;

8. vyzýva členské štáty, aby zvýšili kapacitu verejných služieb zamestnanosti s cieľom 
vytvoriť sieť inkluzívnych podnikov, vypracovať dobrovoľný zoznam uchádzačov o 
prácu so zdravotným postihnutím a najať odborných poradcov na individualizované 
posudzovanie potrieb a podporu osôb so zdravotným postihnutím a asistentov pri 
výkone práce s cieľom pomáhať pri práci osobám so zdravotným postihnutím na 
otvorenom trhu práce;

9. vyzýva členské štáty, aby podporovali odbornú prípravu v oblasti univerzálneho 
dizajnu, primeraných úprav a rozmanitosti na pracovisku pre vysokoškolských 
študentov so zapojením osôb so zdravotným postihnutím a aby uľahčili odbornú 
prípravu odborných poradcov, asistentov pri výkone práce a poradcov pre rozmanitosť 
so zameraním na špecifiká rôznych zdravotných postihnutí;

10. vyzýva členské štáty, aby posúdili účinnosť súčasných chránených dielní pri získavaní 
zručností osôb so zdravotným postihnutím na získanie zamestnania na otvorenom trhu 
práce s cieľom zabezpečiť, aby boli viazané právnymi rámcami pre sociálne 
zabezpečenie, minimálnu mzdu a nediskrimináciu, a aby ich vykonávanie postupne 
ukončili; vyzýva Komisiu, aby tento proces monitorovala;

Pre nediskriminačné pracovisko

11. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali kampane na zvýšenie 
informovanosti v prístupných formátoch a znakových jazykoch o prínose osôb so 
zdravotným postihnutím s cieľom odstrániť súčasnú stigmatizáciu a predsudky voči 
osobám so zdravotným postihnutím a bojovať proti obťažovaniu a vykorisťovaniu; 

12. vyzýva členské štáty, aby prijali aktívne opatrenia na ochranu nediskriminácie pre 
všetkých, zabezpečovali primerané úpravy vo všetkých fázach práce a zabezpečili, aby 
si osoby so zdravotným postihnutím mohli uplatňovať pracovné a odborové práva za 
rovnakých podmienok a aby boli chránené pred násilím a obťažovaním, a to aj pred 
sexuálnym obťažovaním; vyzýva inštitúcie EÚ, aby prijali rovnaké opatrenia;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby riešili súčasné rozdiely na základe pohlavia, 
zdravotného postihnutia a etnického pôvodu, a tým bojovali proti mzdovej diskriminácii 
a riziku chudoby zamestnaných pracovníkov, ktorí sú vystavení prierezovej 
diskriminácii;

14. vyzýva členské štáty, aby pri vstupe na trh práce alebo pri prekročení určitej príjmovej 
hranice nezbavili osoby so zdravotným postihnutím ich nárokov na pokrytie 
dodatočných nákladov súvisiacich so zdravotným postihnutím;
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15. vyzýva Komisiu, aby navrhla záväzné právne predpisy týkajúce sa noriem pre subjekty 
v otázkach rovnosti, čím sa im poskytne silnejší mandát na zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania s osobami so zdravotným postihnutím;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby harmonizovali vymedzenie zdravotného 
postihnutia a zabezpečili vzájomné uznávanie zdravotných postihnutí vo všetkých 
členských štátoch s cieľom zabezpečiť voľný pohyb osôb so zdravotným postihnutím a 
uplatňovanie ich práv vyplývajúcich z občianstva EÚ;

17. vyzýva Komisiu, aby rozšírila používanie preukazu EÚ pre osoby so zdravotným 
postihnutím na všetky členské štáty a rozšírila jeho pôsobnosť tak, aby sa mohol použiť 
na uznávanie zdravotného postihnutia a na prístup k službám v celej EÚ;

Ďalšie cielené opatrenia a uplatňovanie hľadiska práv osôb so zdravotným postihnutím

18. vyzýva Komisiu, aby v stratégii EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 2020 
kládla osobitný dôraz na zamestnanosť, pokryla všetky ustanovenia UNCRPD, 
stanovila záväzné ciele rozmanitosti na pracovisku, riešila prierezovú diskrimináciu a 
monitorovala efektívnosť stratégie so zapojením osôb so zdravotným postihnutím; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na riešenie problémov súvisiacich s COVID-19 
a porušovania práv osôb so zdravotným postihnutím;

19. vyzýva na zhromažďovanie údajov o zdravotných postihnutiach v celej EÚ s prístupom 
založeným na ľudských právach, rozčlenených podľa pohlavia, veku, typu zdravotného 
postihnutia, rasového/etnického pôvodu, sexuálnej orientácie atď. vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím, ktoré sú zatiaľ zo štatistiky vynechané;

20. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby nadviazali úzku spoluprácu s osobami 
so zdravotným postihnutím a ich zastupujúcimi organizáciami a zabezpečili im 
prístupnú a zmysluplnú účasť vo všetkých fázach príslušných právnych predpisov a 
programov vrátane bežných;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby práva osôb so zdravotným postihnutím začlenili do 
všetkých návrhov týkajúcich sa zamestnanosti;

22. vyzýva Komisiu, najmä pracovnú skupinu pre rovnosť, a členské štáty, aby 
systematicky začleňovali práva osôb so zdravotným postihnutím s osobitným dôrazom 
na osoby, ktoré sú vystavené prierezovej diskriminácii; 

23. vyzýva Radu, aby prijala navrhovanú horizontálnu protidiskriminačnú smernicu, a tým 
rozšírila ochranu na osoby so zdravotným postihnutím bez zamestnania; 

24. vyzýva Komisiu, aby zaručila, že finančné prostriedky EÚ budú v súlade s normami EÚ 
a medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, že sa nimi nebudú podporovať 
žiadne opatrenia a programy prispievajúce k segregácii, a aby zaručila, že opatrenia 
financované z prostriedkov EÚ sa dostanú k osobám so zdravotným postihnutím a 
zabezpečia ich aktívne zapojenie;

°

° °
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25. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a 
parlamentom členských štátov.


