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ENIL – Návrh rezoluce Evropského parlamentu o dopadu škrtů ve veřejných 
výdajích  na osoby se zdravotním postižením v Evropské unii 

Evropský parlament, 

A. jelikož více než 1.2 miliónu osob se zdravotním postižením v EU žije v pobytových zařízeníchi

B. jelikož právo na volbu služeb poskytovaných v domácím prostředí, rezidenčních služeb a dalších 

podpůrných komunitních služeb, včetně osobní asistence, je zakotveno v čl. 19 Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením, 

 

z důvodu velkého nedostatku či absence komunitních služeb v mnoha členských státech EU, 

C. jelikož Evropská unie a většina jejích členských států ratifikovaly Úmluvu OSN o právech osob se 

zdravotním postižením, 

D. jelikož mít přístup k osobní asistenci a dalším podpůrným službám má zásadní význam, chtějí-li 

OZP nastoupit zaměstnání na rovném základě s ostatními občany EU, 

E. jelikož právo na osobní asistenci a další podpůrné služby je v mnoha členských státech EU 

osobám se ZP odebíráno či snižováno jakožto součást úsporných opatření, 

 

1. je hluboce znepokojen, že osoby se ZP v Evropské unii jsou neadekvátně postihovány škrty ve 

veřejných výdajích, v důsledku čehož přicházejí o podpůrné služby, jako je osobní asistence či 

přímé příspěvky, které jim umožňují žít nezávisle ve společenství; 

2. má obavy, že odebírání těchto podpůrných služeb osobám se ZP povede ke zvýšení počtu osob 

žijících v zařízeních dlouhodobé péče a dalšímu sociálnímu vyloučení OZP v Evropské unii, což je 

přímým porušením závazku Evropské unie daného Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním 

postižením a Evropskou strategií pro OZP 2010 - 2020; 

3. zdůrazňuje právo OZP zakotvené v mezinárodních úmluvách, obzvláště v Úmluvě OSN o právech 

osob se zdravotním postižením; 

4. zdůrazňuje závazek Evropské unie začleňovat OZP do společnosti a bránit diskriminaci 

v přístupu k zaměstnání; 
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5. vyzývá členské státy EU, aby ustoupily od všech ohlášených škrtů ve financování komunitních 

služeb pro OZP; 

6. vyzývá členské státy EU, aby znovu zavedly komunitní služby pro OZP, jako je osobní asistence a 

přímé příspěvky, který byly zrušeny nebo zhoršeny jakožto důsledek škrtů ve veřejných 

výdajích; 

7. vyzývá členské státy EU, aby vyvinuly a implementovaly národní strategie na přenesení 

poskytování péče ze zařízení do komunity; 

8. vyzývá členské státy EU, aby vyvinuly politická opatření o osobní asistenci pro OZP a aby 

vyčlenily finanční prostředky na jejich provádění; 

9. vyzývá členské státy EU, aby přijaly nutná právní opatření, aby OZP mohly prosazovat svá práva; 

10. podporuje ty členské státy EU, které zahájily proces implementace Úmluvy OSN o právech osob 

se zdravotním postižením, a vyzývá ostatní členské státy, aby tak učinily; 

11. vyzývá Radu, aby urychlila jednání o návrhu Směrnice Rady o implementaci principu rovného 

zacházení s lidmi bez ohledu na náboženství, víru, zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci, 

která má za cíl rozšířit ochranu před diskriminací na oblasti mimo zaměstnávání; 

12. vyzývá Evropskou komisi, aby podporovala plné zapojení OZP do společnosti, jak je stanoveno  

v Evropské strategii pro OZP 2010 – 2020; 

13. vyzývá Evropskou komisi, aby přijala zásady používání Strukturálních fondů a dalších 

evropských nástrojů financování, aby tím v členských státech EU mohl být podpořen rozvoj 

služeb v rámci společenství; 

14. vyzývá Evropskou komisi, aby zintenzívnila implementaci Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením bez dalších odkladů; 

15. pověřuje svého předsedu, aby tuto rezoluci předložil Radě a Evropské komisi. 

 

                                                        
i Mansell J, Knapp M, Beadle-Brown J and Beecham, J (2007) Deinstitutionalisation and community living – outcomes and costs: 
report of a European Study. Volume 2: Main Report. Canterbury: Tizard Centre, University of Kent. 
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