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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje skutečnost, že Petiční výbor dostává velký počet petic týkajících se 
nedostatečného uplatňování zásady rovného zacházení, pokud jde o přístup 
k inkluzivnímu vzdělávání, zaměstnání, odborné přípravě, postupu v zaměstnání 
a pracovní podmínky osob se zdravotním postižením, a proto je zapotřebí komplexnější 
přístup; opakuje, že je třeba, aby byl internetový portál pro předkládání petic 
přístupnější, transparentnější a otevřenější všem občanům;

2. odsuzuje skutečnost, že podle těchto petic se osoby se zdravotním postižením nadále 
potýkají s mnoha problémy a s diskriminací, pokud jde o přístupnost, účast na trhu 
práce, vzdělávání a mobilitu v rámci EU; považuje za nepřijatelné, že mnoho 
zaměstnavatelů stále nepřijímá vhodná opatření k řešení těchto problémů, přestože tato 
opatření mají zásadní význam pro hospodářské a sociální začlenění 100 milionů osob se 
zdravotním postižením v EU a navzdory skutečnosti, že jsou k dispozici umělá 
inteligence, digitální technologie, nástroje a aplikace pro splnění individuálních potřeb 
osob se zdravotním postižením; zdůrazňuje, že to vede k vyloučení velké části 
dostupných lidských zdrojů; považuje zaměstnání na dálku za důležitý nástroj ke 
zvýšení úrovně zaměstnanosti pracovníků se zdravotním postižením a k podpoře účinné 
transformace pracovišť na přístupná pracoviště; zdůrazňuje, že je třeba spolupracovat se 
soukromým sektorem za účelem poskytnutí vhodných pracovních nástrojů;

3. konstatuje, že zajištění přiměřených úprav pro osoby se zdravotním postižením je 
jedním z klíčových prvků směrnice a že by Komise měla i nadále důsledně sledovat její 
správné provedení ve vnitrostátních právních předpisech;

4. s politováním konstatuje, že diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace může ohrozit dosažení cílů 
Smlouvy o Evropské unii (SEU);

5. připomíná svou výzvu členským státům, aby přijaly konkrétní opatření k zajištění úplné 
rovnosti v praxi s cílem předcházet znevýhodněním spojeným se zdravotním postižením 
nebo je kompenzovat, a to s přihlédnutím k možnostem, které poskytuje umělá 
inteligence, a doporučuje, aby členské státy zajistily začlenění zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením do svých národních programů reforem; vyzývá členské státy, 
aby povzbuzovaly podniky k zajištění výraznějšího zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením; v této souvislosti vybízí ke zjednodušení finanční a technické podpory 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením a k přizpůsobení přijímacích postupů tak, 
aby měly osoby se zdravotním postižením snazší přístup k pracovním nabídkám 
a postupům pro podávání žádostí; zdůrazňuje potřebu zvýšit digitální dovednosti 
pracující populace a rovněž skutečnost, že digitalizace přispěje k většímu sociálnímu 
začlenění a umožní starším lidem a pracovníkům se zdravotním postižením setrvat na 
trhu práce déle;

6. vyjadřuje hluboké politování nad nerovnoměrným a nedostatečným prosazováním 
směrnice Rady 2000/78/ES v některých členských státech, které nejsou schopny účinně 
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a jednotně sledovat a sankcionovat přetrvávající porušování práva EU;

7. prohlašuje, že právo všech osob na rovnost před zákonem a na ochranu před 
diskriminací představuje všeobecné právo uznané Všeobecnou deklarací lidských práv, 
Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodními pakty 
o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
a Evropskou úmluvou o lidských právech, jejímiž signatáři jsou všechny členské státy; 
připomíná, že úmluva č. 111 Mezinárodní organizace práce (MOP) zakazuje 
diskriminaci v oblasti zaměstnání a povolání;

8. zdůrazňuje skutečnost, že směrnice Rady 2000/78/ES neobsahuje žádné vymezení 
pojmu „zdravotní postižení“, a vybízí členské státy, aby právo EU vykládaly způsobem, 
který by poskytl základ pro pojem zdravotního postižení v souladu s Úmluvou OSN 
o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD);

9. vyzývá členské státy, aby dokončily právní rámec Unie zaměřený proti diskriminaci, 
a vítá v tomto ohledu přistoupení EU k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním 
postižením; připomíná, 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 
provést, včetně jejího článku 27 o práci a zaměstnávání; zdůrazňuje, že je důležité 
aktualizovat právní rámec týkající se osob bez právní způsobilosti, a to přijetím 
podporovaných režimů rozhodování a s cílem umožnit v konečném důsledku uplatnění 
jejich práva na zaměstnání v praxi;

10. prohlašuje, že podle článku 6 Smlouvy o Evropské unii je Unie založena na zásadách 
svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, 
zásadách, které jsou společné všem členským státům, a že základní práva zaručená 
Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a vyplývající 
z ústavních tradic společných členským státům představují obecné zásady práva EU;

11. zdůrazňuje, že by členské státy měly vyvinout značné úsilí a ve vymezených časových 
rámcích přizpůsobit pracoviště individuálním potřebám osob se zdravotním postižením, 
a zvýšit tak jejich přístupnost a vyhovět zvláštním potřebám pracovníků se zdravotním 
postižením, aby se v soukromém sektoru podpořilo prostředí pro zaměstnávání osob se 
všemi druhy postižení na otevřeném trhu práce; zdůrazňuje význam širšího využívání 
moderních technologií za tímto účelem a trvá na podpoře dialogu mezi sociálními 
partnery s cílem podpořit rovné zacházení, a v případě potřeby i na legislativní úrovni 
a prostřednictvím neustálé výměny osvědčených postupů, s cílem podpořit zejména 
začlenění žen se zdravotním postižením, osob ze znevýhodněného sociálně-
ekonomického prostředí, národnostních a jazykových menšin a LGBTQ+ osob se 
zdravotním postižením; domnívá se, že by se měl příslušný výzkum zpřístupnit 
v jednoduchém jazyce; v této souvislosti se domnívá, že při zlepšování přístupnosti 
pracovišť je účinná politika pobídek a odměn;

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby s ohledem na tyto systematické problémy s prosazováním 
zavedla postupy účinného monitorování dodržování směrnice na všech úrovních 
ve všech členských státech, aby okamžitě zahájila nezbytná šetření možného porušování 
směrnice a případně zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti odpovědným členským 
státům;
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13. zdůrazňuje význam přístupu obětí diskriminace k informacím; považuje za nezbytné, 
aby členské státy přijaly vhodná opatření, která zajistí, aby orgány pro rovné zacházení 
nebo vhodní zprostředkovatelé nabízeli a poskytovali obětem odpovídající a dostupné 
právní poradenství a pomoc ve všech fázích právního procesu, včetně důvěrného 
a osobního poradenství a emocionální, osobní a morální podpory; dále vyzývá členské 
státy, aby bojovaly proti obtěžování a násilí na pracovišti, které uráží důstojnost člověka 
nebo vytváří zastrašující prostředí na pracovišti;

14. vítá iniciativy Komise, jako je ocenění „Access City Award“, a podporuje iniciativy na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni;

15. vyzývá všechny členské státy a Komisi, aby ve spolupráci s organizacemi osob se 
zdravotním postižením a sociálními partnery přijaly účinná opatření k dosažení sociální 
a ekonomické integrace osob se zdravotním postižením, ke zvyšování povědomí o jejich 
právech, sdílení výzkumu a osvědčených postupů a boji proti nezaměstnanosti mladých 
lidí a starších osob, protože nezaměstnanost může vést k chudobě, sociálnímu 
vyloučení, problémům v oblasti duševního zdraví a bezdomovectví; vyzývá členské 
státy, aby osobám se zdravotním postižením zajistily přístup ke kvalitnímu vzdělání, 
přiměřenému bydlení, opatřením v oblasti zaměstnanosti, jako je záruka pro mladé lidi, 
a výměnným programům, jako je Erasmus+; opakuje, že je důležité zabránit segregaci 
na trhu práce propojením osob se zdravotním postižením s otevřeným trhem práce, 
a poskytnout jim tak možnost získat zaměstnání v oblasti podle vlastního výběru;

16. zdůrazňuje, že osoby se zdravotním postižením mají obrovský potenciál a talent, který 
by neměl být promarněn; poukazuje na to, že vzhledem k hospodářskému dopadu 
pandemie by měla EU plně využít potenciálu všech svých občanů;

17. vybízí členské státy, aby zachovaly nebo přijaly opatření zaměřená na prevenci nebo 
kompenzaci znevýhodnění, podporuje organizace, jejichž hlavním cílem je provádět 
konkrétní opatření pro osoby v nouzi, a domnívá se, že analýza jednotlivých případů 
z hlediska přiměřenosti a výpočty nákladů a přínosů budou mít i nadále vliv na 
konkrétní opatření přijatá členskými státy ve jménu pozitivních opatření;

18. vyzývá Komisi, aby v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním 
postižením kladla větší důraz na přechod od institucionálních služeb ke komunitním 
a rodinným službám a aby řešila nedostatky zjištěné veřejnou ochránkyní práv ve věci 
1233/2019/MMO;

19. vyzývá členské státy, aby podporovaly přístup všech pracovníků k zaměstnání 
a začlenění na trh práce bez ohledu na jejich věk a aby na ochranu všech pracovníků na 
pracovišti uplatňovaly opatření týkající se pohlaví, zdravotního postižení, odměňování, 
odborné přípravy, kariérního rozvoje a zdraví a bezpečnosti;

20. zdůrazňuje, že opatření k boji proti diskriminaci na základě věku nesmí ze zásady 
rozlišovat mezi mladými lidmi a staršími osobami a že jakákoli forma neoprávněné 
diskriminace na základě věku musí být řešena vhodným způsobem;

21. zdůrazňuje úlohu žen, které mají obvykle hlavní odpovědnost za péči o děti a závislé 
osoby se zdravotním postižením, a skutečnost, že ženy se zdravotním postižením čelí 
dvojí diskriminaci, což statisticky vede k vyšší míře nezaměstnanosti; zdůrazňuje, že to 
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má přímý dopad na možnosti a prostředky žen, pokud jde o přístup na trh práce a postup 
v jejich profesním rozvoji, a může to negativně ovlivnit jejich vyhlídky na zaměstnání; 
konstatuje, že to jsou ženy, které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností a trpí negativní 
diskriminací v zaměstnání, zejména těhotné ženy a matky, včetně kojících matek; 
vyzývá členské státy, aby vzhledem k nedostatku údajů podpořily výzkum této 
problematiky a zavedly flexibilní systém rodičovské dovolené se zárukou zaměstnání 
po skončení rodičovské dovolené, který by byl stejně přístupný bez ohledu na pohlaví;

22. domnívá se, že mnoho osob se zdravotním postižením může být pro nás všechny 
přesvědčivým vzorem, neboť ukazují, čeho lze dosáhnout silou vůle a jak lze překonat 
problémy; konstatuje, že tyto výzvy zvýrazňují specifické dovednosti, o čemž svědčí 
přítomnost osob se zdravotním postižením ve vedení předních organizací;

23. konstatuje, že při provádění zásady rovného zacházení by EU měla v souladu s čl. 3 
odst. 2 SEU usilovat o odstranění nerovností a podporovat rovnost mezi muži a ženami, 
zejména proto, že ženy jsou často oběťmi vícenásobné diskriminace;

24. poukazuje na to, že neúplné rodiny s jedním rodičem, především matky samoživitelky, 
lze mnohem častěji nalézt mezi chudými pracujícími a že by se všechna přijatá opatření 
měla zaměřit na rodiče samoživitele;

25. trvá na tom, že po roce 2020 je třeba aktualizovat a obnovit evropskou strategii pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením s cílem dále snižovat nerovnosti, kterým čelí 
osoby se zdravotním postižením, a podporovat jejich sociální a ekonomické začlenění 
a na míru uzpůsobenou nezávislost s ohledem na výzvy a problémy související se 
zdravotním postižením vyplývajícím z pandemie COVID-19; konstatuje, že na osoby se 
zdravotním postižením mohla mít omezující opatření přijatá vládami a práce z domova 
negativní dopad bez ohledu na to, zda mají domácí nebo ústavní péči; zdůrazňuje, že je 
třeba zvážit poskytnutí finanční podpory zaměstnavatelům osob se zdravotním 
postižením s cílem poskytnout jim vybavení potřebné pro práci na dálku;

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby zaručily, že se finanční prostředky EU budou vždy 
vynakládat v souladu s normami EU a mezinárodními normami v oblasti lidských práv 
a že se nikdy nepoužijí na segregovaná prostředí – ať už pro bydlení nebo zaměstnání – 
pro osoby se zdravotním postižením, které nemají naději na nalezení neinstitucionálního 
bydlení nebo nechráněného zaměstnání;

27. upozorňuje, že výzvy vyplývající z pandemie COVID-19 měly nepřiměřený dopad na 
osoby se zdravotním postižením; naléhavě vyzývá vlády, aby zvážily dopad, který mají 
požadavky na omezení volného pohybu osob a práce z domova na osoby se zdravotním 
postižením; vyzývá Komisi a členské státy, aby se zabývaly problémy uvedenými 
v usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2020 o právech osob s mentálním 
postižením a jejich rodin během krize COVID-19 a ve svém usnesení ze dne 18. června 
2020 o dodatečném financování biomedicínského výzkumu myalgické 
encefalomyelitidy.
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