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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:
1. υπενθυμίζει ότι, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αυξάνεται η αναλογία των
ηλικιωμένων με αναπηρία, και ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι γυναίκες επειδή το
προσδόκιμο ζωής τους είναι μεγαλύτερο· τονίζει ότι οι γυναίκες με αναπηρία ως ομάδα
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο αποκλεισμό και έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην αγορά
εργασίας από ότι οι άντρες με αναπηρία·
2. ζητεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των
πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων τόσο του
εκλέγειν όσο και του εκλέγεσθαι·
3. επισημαίνει ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή σωματικών παθήσεων
και αναπηριών διαφέρει και ότι θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην αναπηρία και όχι στην
περιγραφή των σωματικών παθήσεων με ιατρικούς όρους, σύμφωνα με την προσέγγιση
που επελέγη από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και η
οποία ακολουθείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης1· τονίζει ότι οι
εργοδότες δεν επιτρέπεται να εξετάζουν τις αναπηρίες των εργαζομένων ή των αιτούντων
εργασία οι οποίες δεν σχετίζονται με την εκάστοτε εργασία, αλλά μόνο τα προσόντα και
τις ικανότητές τους·
4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα μέσω της παρουσίασης όχι
μόνο θετικών προτύπων αλλά και αληθινών παραδειγμάτων γυναικών με αναπηρία, στα
οποία να φαίνεται ότι χάρη στις αντισταθμιστικές τους ικανότητες μπορούν να έχουν μια
ικανοποιητική επαγγελματική και προσωπική ζωή·
5. τονίζει ότι, όσον αφορά τις πτυχές ενός περιβάλλοντος χωρίς εμπόδια και της
προσβασιμότητας, ο σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς καλύπτει, ως καινοτομική
προσέγγιση, τόσο την αρχιτεκτονική όσο και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα
στις ανάγκες όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως αναπηρίας και που προωθούν έναν τρόπο
ζωής περισσότερο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς·
6. ζητεί από την Ένωση να υποστηρίξει περαιτέρω τις μητέρες με αναπηρία ή με ανάπηρα
παιδιά, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την δύσκολη θέση τους στο πλαίσιο της αγοράς
εργασίας διατηρώντας ή δημιουργώντας υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται καλύτερα
στις ανάγκες τους.

1

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 11ης Ιουλίου 2006, στην υπόθεση Chacón Navas
κατά Eurest Colectividades SA ([2006] ECR I-6488)
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