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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a népesség elöregedésével egyre nagyobb a fogyatékossággal élő 
idősek aránya, valamint az érintettek többnyire nők a hosszabb várható élettartamuk miatt; 
hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő nők csoportja a fogyatékossággal élő 
férfiakhoz képest nagyobb kirekesztettségnek van kitéve, valamint kevesebb lehetőséghez 
jut hozzá a munkaerőpiacon;

2. kéri az Uniót és a tagállamokat, hogy segítsék elő minden polgár demokratikus 
folyamatokban való részvételét a választáshoz, valamint a választhatósághoz való jog 
tekintetében;

3. megjegyzi, hogy a testi károsodás és a fogyatékosság leírására használt terminológia 
különbözik, és a hangsúlyt a fogyatékosságra kellene fektetni, és nem az orvosi 
értelemben használt károsodásra, összhangban a fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény által választott, valamint az Európai Bíróság által követett 
megközelítéssel1; hangsúlyozza, hogy a munkáltatóknak egy állást betöltő vagy 
megpályázó személy esetében nem kellene megvizsgálniuk az adott állásra nézve 
jelentéktelen fogyatékosságokat, hanem csak a személy készségeit és képességeit;

4. hangsúlyozza a sztereotípiákkal való szembeszállás fontosságát, melyet nemcsak pozitív 
képekkel lehet elérni, hanem fogyatékossággal élő nők inspiráló valós példájával, 
bemutatva, hogy képességeik hogyan kompenzálják fogyatékosságukat és teszik lehetővé 
elégedett hivatás és családi élet megvalósítását;

5. rámutat arra, hogy az akadálymentes környezet és hozzáférés fogalmait illetően az 
inkluzív tervezés mint innovatív megközelítés magában foglalja azt az építészetet és 
azokat a szolgáltatásokat, amelyek – fogyatékosságtól függetlenül – jobban igazodnak 
minden személy igényeihez, valamint fenntarthatóbb és befogadóbb életmódot 
támogatnak;

6. felhívja az Uniót, hogy különös tekintettel a munkaerőpiacon való nehéz helyzetükre, 
továbbra is támogassa a fogyatékossággal élő anyákat és gyermekeket, igényeikhez 
jobban igazított szolgáltatások fenntartása vagy kialakítása révén.

                                               
1 A Bíróság Chacón Navas kontra Eurest Colectividades SA C-13/05 sz. ügyben hozott 2006. július 11-i ítélete 
(EBHT 2006. 6488. o.).


