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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o situaci žen se zdravotním postižením v Evropské unii  
(2006/2277 (INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, kterou přijalo Valné 
shromážděním Organizace spojených národů dne 13. prosince 2006,

– s ohledem na Manifest evropských žen se zdravotním postižením Evropského fóra 
zdravotně postižených ze dne 22. února 1997,

– s ohledem na Listinu základních lidských práv Evropské unie1,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Rovné příležitosti pro osoby se zdravotním 
postižením: Evropský akční plán (KOM(2003)0650),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením uznává, že 
ženy a dívky se zdravotním postižením jsou v rodině i mimo ni vystaveny většímu riziku 
násilí, zranění nebo zneužití, opuštěnosti nebo zanedbávání, špatnému zacházení či 
vykořisťování,

B. vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním postižením tvoří velmi nesourodou a 
nejednotnou skupinu,

C. vzhledem k tomu, že instituce EU i národní a regionální orgány jsou povinny podporovat 
činnosti s cílem skutečného a účinného prosazování rovnosti osob,

D. vzhledem k tomu, že ženy se zdravotním postižením jsou vystaveny dvojí diskriminaci, 
neboť jsou ženy a trpí postižením, 

E. vzhledem k tomu, že rovné zacházení je základním právem, 

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby se zasadili o odstranění překážek a existujících zábran 
tak, aby se usnadnila účast žen a dívek v politickém, kulturním, společenském a 
pracovním životě;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvářely podněty k tomu, aby se ženy se zdravotním 
postižením více zapojovaly do společenského a pracovního života takových oblastech, v 
nichž je jejich účast doposud nedostatečná;

3. zdůrazňuje že je nutné, usilovat o zapojení osob s jakýmkoliv zdravotním postižením do 
společnosti již od dětství;

4. je toho názoru, že existuje vzájemný vztah mezi postižením a dosaženým vzděláním a že 
tato skutečnost má později vliv na míru pracovní aktivity;

  
1 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1
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5. vyslovuje své znepokojení nad tím, že ženy se zdravotním postižením dosahují nižší 
úrovně vzdělání, což jim způsobuje větší obtíže při hledání práce;

6. považuje za důležité, aby se v souvislosti se zdravotním postižením zavedla koncepce 
„flexibility“, protože každý případ je odlišný, s cílem umožnit, aby se politiky mohly 
přizpůsobit každé situaci;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby zohlednily situaci žen, které pečují o zdravotně 
postižené, při vytváření politik a poskytování pomoci;

8. považuje za nezbytné navrhnout opatření na podporu žen které pečují o zdravotně 
postižené, jímž se často musí plně věnovat, a nemohou tudíž žít normálním každodenním 
životem;

9. domnívá se, že jedním ze základních cílů, které by si EU měla vytýčit, je zlepšení kvality 
života osob se zdravotním postižením a jejich rodin;

10. zdůrazňuje úlohu mládeže a jejího vzdělání, protože mládež je nositelkou budoucnosti, a 
zdůrazňuje, že je nutno učinit vše proto, aby také dívky, ať už se zdravotním postižením 
nebo bez něj, měly stejné možnosti a práva s cílem usnadnit vytváření prostředí 
spolupráce a integrace;

11. zdůrazňuje nutnost vypracovat studie a shromáždit aktuální údaje týkající se problematiky 
zdravotního postižení, přičemž je nutno věnovat zvláštní pozornost ženám a dívkám, 
neboť právě u této skupiny je nedostatek údajů velmi vážný;

12. připomíná Komisi, že pouze na základě podrobné znalosti této problematiky lze navrhnout 
řešení a poskytovat služby a podporu;

13. připomíná význam sociálních partnerů při podpoře a prosazování rovných příležitostí a 
rovného přístupu k práci pro osoby se zdravotním postižením; 

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V Evropské unii je mnoho osob se zdravotním postižením, které se v každodenním životě 
setkávají s různými obtížemi a které ne vždy mohou zcela uplatnit svá práva.

Je proto prvořadou nutností, aby si společnost tyto těžkosti, s nimiž se ženy se zdravotním 
postižením setkávají, nejen uvědomila, ale aby také učinila opatření, která umožní více zapojit 
osoby se zdravotním postižením do společnosti, přidělit více zdrojů pro překonání fyzických a 
společenských překážek nebo vyloučit veškerou diskriminaci osob se zdravotním postižením 
v oblasti zaměstnanosti.

Cílem této zprávy je vyjádřit nejširší podporu snahám a požadavkům osob, které jsou z 
důvodu svého postižení takovým situacím vystaveny, a jejich rodinám, a poukázat také na 
nenahraditelnou úlohu organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením, jejichž 
činnost napomáhá ke zkvalitnění života zdravotně postižených osob.

Záměrem této zprávy je upozornit na to, že je velmi důležité zapojit osoby se zdravotním 
postižením již od dětství do společenského života a do výchovně vzdělávacího systému.

Výbor pro práva žen chce prostřednictvím této zprávy zvýšit povědomí evropské veřejnosti o 
právech osob se zdravotním postižením na ochranu před diskriminací a jejich nároku na 
skutečné a účinné uplatňování svých práv; rozvinout úvahy a vyvolat diskusi o opatřeních 
nezbytných na podporu rovnosti a výměny zkušeností; podporovat spolupráci mezi všemi 
zúčastněnými stranami, zlepšit informovanost o problematice osob se zdravotním postižením, 
prosazovat kladný pohled na osoby se zdravotním postižením; upozornit na různorodost 
forem postižení a forem diskriminace, věnovat zvláštní pozornost zvýšení povědomí o právu 
dětí a mládeže se zdravotním postižením na rovnocenné příležitosti při vzdělávání s cílem 
podpořit jejich úplné začlenění do společnosti a na evropské úrovni podnítit rozvoj spolupráce 
mezi pedagogy a výchovnými pracovníky, kteří se věnují dětem a mládeži s postižením, a 
zlepšit integraci žáků a studentů se specifickými potřebami a požadavky v běžných nebo 
specializovaných centrech a také jejich zapojení do výměnných programů na národní a 
mezinárodní úrovni. 


