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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at i takt med at befolkningen bliver ældre, stiger andelen af ældre med et 
handicap, og at de berørte personer sandsynligvis i højere grad er kvinder som følge af 
deres længere forventede levetid;  påpeger, at kvinder med handicap som gruppe i større 
grad er konfronteret med udelukkelse fra samfundslivet og har færre muligheder på 
arbejdsmarkedet end mænd med handicap;

2. anmoder Unionen og medlemsstaterne om at fremme alle borgeres deltagelse i de 
demokratiske processer, både hvad angår stemmerettighed og valgbarhed;

3. bemærker, at den anvendte terminologi til beskrivelse af fysisk funktionshæmning og 
fysiske handicaps er forskellig, og at der i medicinsk henseende bør lægges vægt på 
handicaps frem for funktionshæmning i overensstemmelse med den valgte tilgang i FN's 
konvention om rettigheder for personer med handicap, som også blev fulgt af Den 
Europæiske Unions Domstol1; betoner, at arbejdsgivere udelukkende bør undersøge 
arbejdstageres eller jobansøgeres kompetencer og færdigheder frem for handicaps, der 
synes irrelevante for et bestemt job;

4. betoner vigtigheden af at bekæmpe stereotype opfattelser af kvinder med handicaps ved 
ikke blot at fremvise positive billeder af dem, men også inspirerende reelle eksempler på 
kvinder med handicaps, idet man viser, hvordan de kan drage nytte af deres 
kompenserende egenskaber og nyde et givtigt erhvervs- og privatliv;

5. understreger vedrørende begreberne miljø uden hindringer og tilgængelighed, at inklusivt 
design som en innovativ tilgang berører såvel arkitektur som tjenesteydelser, der bedre 
kan tilpasses alles behov uanset handicap og kan bane vejen for mere bæredygtige og 
inklusive livsstile;

6. anmoder Unionen om yderligere at støtte mødre med handicaps eller handicappede børn 
med særligt hensyn til deres vanskelige stilling på arbejdsmarkedet ved at opretholde eller 
skabe tjenesteydelser, der er bedre tilpasset deres behov.

                                               
1 Domstolens dom af 11. juli 2006 i sag C-1305, Chacón Navas v Eurest Colectividades SA ([2006] ECR I-
6488)


