
PA\941363BG.doc PE514.724v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2013/2065(INI)

1.7.2013

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по правата на жените и равенството между 
половете

относно жените с увреждания
(2013/2065(INI))

Докладчик по становище: Адам Коша



PE514.724v01-00 2/3 PA\941363BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\941363BG.doc 3/3 PE514.724v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че със застаряването на населението процентът на възрастните хора с 
увреждания се повишава, и вероятността засегнатите да са жени е по-висока поради 
по-високата продължителност на живота при жените; подчертава, че като група 
жените с увреждания са изправени пред по-голяма изолация и имат по-малко 
възможности на пазара на труда от мъжете с увреждания;

2. призовава Съюза и държавите членки да улеснят участието на всички граждани в 
демократичните процеси както по отношение на правото на глас, така и на правото 
да бъдат избирани;

3. отбелязва, че терминологията, използвана за описване на физически заболявания и 
на увреждания, е различна и че акцентът следва да бъде върху уврежданията, 
вместо заболяванията от медицинска гледна точка, в съответствие с подхода, избран 
в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и последван от Съда на 
ЕС1; подчертава, че не следва работодателите да разглеждат уврежданията на 
служители или кандидати за работа, когато те не са свързани с дадена длъжност, а 
само техните умения и способности;

4. подчертава важността на борбата срещу стереотипите не само чрез представяне на 
положителни образи, но и чрез вдъхновяване на действителни примери за жени с 
увреждания, с оглед да бъде показано как техните компенсиращи способности им 
позволяват да се радват на удовлетворяващ професионален и личен живот;

5. подчертава, че по отношение на понятията за безпрепятствена среда и за 
достъпност, като новаторски подход приобщаващото проектиране покрива както 
архитектура, така и услуги, които могат по по-добър начин да посрещнат нуждите 
на всички хора, със или без увреждания, и да благоприятстват за един по-устойчив и 
приобщаващ начин на живот;

6. призовава Съюза да осигури допълнителна подкрепа за майки с увреждания или 
майки на деца с увреждания, като обърне специално внимание на трудното 
положение, в което те се намират на пазара на труда, посредством поддържане или 
организиране на услуги, които да отговарят в по-голяма степен на техните нужди.

                                               
1 Решение на Съда от 11 юли 2006 г. по дело C-13/05, Chacón Navas срещу Eurest Colectividades SA 
([2006] Сборник I-6488)


