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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o situácii žien so zdravotným postihnutím v Európskej únii
(2006/2277(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, prijatý Valným 
zhromaždením OSN 13. decembra 2006,

– so zreteľom na manifest európskych žien so zdravotným postihnutím, prijatý Európskym 
fórom pre osoby so zdravotným postihnutím 22. februára 1997,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie, nazvané „Rovnaké príležitosti pre osoby so 
zdravotným postihnutím – Európsky akčný plán“ (KOM(2003)0650),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2007),

A. keďže dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím uznáva, že ženy a 
dievčatá s postihnutím sú vo svojich rodinách, ako aj vo vonkajšom svete, často vystavené 
vyššiemu riziku násilia, narušenia fyzickej integrity, zneužívaniu, opusteniu alebo 
nedostatočnej starostlivosti, zlému zaobchádzaniu alebo využívaniu,

B. keďže osoby s postihnutím predstavujú veľmi rozmanitú a nesúrodú skupinu,

C. keďže európske inštitúcie, ako aj vnútroštátne a regionálne orgány, musia podporovať 
činnosti zamerané na to, aby sa rovnosť medzi osobami stala skutočnou a efektívnou,

D. keďže ženy so zdravotným postihnutím sú obeťami dvojitej diskriminácie ako ženy a ako 
postihnuté osoby,

E. keďže rovnosť pri zaobchádzaní patrí medzi základné práva,

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa pokúšali odstrániť jestvujúce bariéry a prekážky, 
aby tak uľahčili účasť žien a dievčat na politickom, kultúrnom, spoločenskom a 
profesionálnom živote;

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali postup žien s postihnutím v oblastiach 
spoločenského a profesionálneho života, v ktorom sú zatiaľ príliš málo zastúpené;

3. poukazuje na to, že je dôležité už od detstva integrovať osoby trpiace postihnutím, bez 
  

1 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
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ohľadu na jeho povahu;

4. domnieva sa, že existuje vzťah medzi postihnutím a dosiahnutou úrovňou vzdelania, čo 
má neskôr vplyv na mieru pracovnej aktivity;

5. vyjadruje svoje znepokojenie zo skutočnosti, že ženy s postihnutím dosahujú jednu z 
najnižších vzdelanostných úrovní a preto majú vážne ťažkosti pri hľadaní zamestnania;

6. vzhľadom na to, že každý prípad je špecifický, považuje za dôležité zaviesť v oblastiach 
spätých s postihnutím pojem „pružnosti“, aby sa politiky dokázali prispôsobiť každej 
situácii;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri vypracovávaní politík a určovaní pomoci vzali do 
úvahy situáciu žien, ktoré sa starajú o osoby s postihnutím;

8. považuje za nevyhnutné navrhnúť podporné opatrenia pre ženy, ktoré sa starajú o osoby s 
postihnutím, ktorým často venujú všetok svoj čas, aby tieto ženy mohli viesť normálny 
každodenný život;

9. uznáva, že jedným z hlavných cieľov, na ktorý by sa Európska únia mala zamerať, je 
zlepšenie kvality života osôb s postihnutím a ich rodiny;

10. poukazuje na úlohu chlapcov a dievčat a na úlohu ich výchovy, keďže predstavujú 
budúcnosť, a zdôrazňuje, že bez ohľadu na to, či dievčatá trpia alebo netrpia postihnutím, 
mali by mať v rámci spoločnosti rovnaké príležitosti a práva, aby sa vytvorila atmosféra 
spolupráce a integrácie;

11. zdôrazňuje potrebu realizovať štúdie a zbierať aktuálne údaje v oblasti postihnutia, pričom 
treba klásť dôraz na ženy a dievčatá, lebo nedostatok údajov v tejto oblasti je veľmi 
závažný;

12. pripomína Komisii, že jedine prehĺbená znalosť témy umožní dospieť k riešeniam, 
vytvoriť potrebné služby a poskytnúť žiaducu podporu;

13. pripomína dôležitú úlohu sociálnych partnerov pri podpore rovnosti príležitostí a pri 
prístupe osôb s postihnutím do sveta práce;

14. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V Európskej únii žije veľké množstvo osôb s postihnutím, ktoré v každodennom živote 
narážajú na rôzne ťažkosti a ktoré nemôžu v plnej miere uplatňovať svoje práva.

Preto je nanajvýš dôležité, aby spoločnosť citlivejšie pristupovala k ťažkostiam, s ktorými sa 
stretávajú ženy s postihnutím. Takisto je však potrebné, aby boli prijaté opatrenia na zlepšenie 
integrácie osôb s postihnutím do spoločnosti a aby boli zavedené dodatočné prostriedky na 
odstránenie fyzických a sociálnych bariér a na eliminovanie akejkoľvek diskriminácie týchto 
osôb v pracovnej oblasti.

Zámerom tejto správy je bezvýhradne podporiť túžby a požiadavky osôb trpiacich 
postihnutím a ich rodín a zdôrazniť neodmysliteľnú úlohu, ktorú zohrávajú združenia osôb 
s postihnutím s cieľom zlepšiť kvalitu života týchto osôb.

Táto správa chce upozorniť na dôležitosť sociálnej a vzdelávacej integrácie osôb s 
postihnutím už od detstva.

Výbor pre práva žien chce prostredníctvom tejto správy zvýšiť povedomie európskej verejnej 
mienky o práve osôb s postihnutím na ochranu pred diskrimináciou a na to, aby sa mohli v 
plnej a rovnakej miere tešiť zo svojich práv. Takisto má byť podnetom k zamysleniu sa a 
diskusii o opatreniach, ktoré sú potrebné na podporu rovnosti a výmeny skúseností, na 
posilnenie spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami, na zlepšenie komunikácie o 
postihnutí a podporu pozitívneho obrazu osôb s postihnutím. Jej záujmom je navyše zvýšiť 
povedomie verejnej mienky o nesúrodosti foriem postihnutia a diskriminácie a posilniť 
povedomie o práve detí a mladých ľudí s postihnutím na rovnosť v oblasti vzdelania, aby sa 
podporila ich úplná integrácia do spoločnosti a aby sa podporil vznik európskej spolupráce 
medzi profesionálmi v oblasti vzdelávania takýchto detí a mladých ľudí. Cieľom je zlepšiť 
integráciu žiakov a študentov so špecifickými potrebami v tradičných alebo špecializovaných 
centrách, ako aj ich účasť na národných a európskych výmenných programoch.
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