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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad senėjant visuomenei didėja ir pagyvenusių neįgalių žmonių dalis ir, kad 
tikėtina, jog moterys sudarys didžiąją dalį, kadangi jų gyvenimo trukmė ilgesnė; pabrėžia, 
kad moterys su negalia patiria didesnę atskirtį ir kad darbo rinkoje jos turi mažiau 
galimybių negu neįgalūs vyrai;

2. ragina Sąjungą ir Valstybes nares palengvinti visų piliečių dalyvavimą demokratiniame 
procese, tiek naudojantis teise balsuoti, tiek teise kandidatuoti;

3. pažymi kad fiziniams sutrikimams ir negaliai apibūdinti naudojama terminologija yra 
skirtinga ir, kad vadovaujantis JT Neįgaliųjų teisių konvencijos požiūriu ir Europos 
Teisingumo Teismo1 sprendimu, medicininiu aspektu turėtų būti akcentuojama negalia, o 
ne fiziniai sutrikimai;  pabrėžia, kad darbdaviai neturėtų tikrinti darbuotojų ar į darbo vietą 
pretenduojančių asmenų sveikatos būklės, jei tai nėra svarbu konkrečiam darbui, o tik jų 
įgūdžius ir gebėjimus;

4. pabrėžia, kad svarbu kovoti su stereotipais ne tik formuojant teigiamą požiūrį, bet ir 
pateikiant realius įkvepiančius neįgalių moterų pavyzdžius, parodant, kaip kiti jų 
gebėjimai leidžia džiaugtis profesiniu ir asmeniniu gyvenimu;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad naujoviškas požiūris į aplinką be kliūčių ir į prieinamumo 
gerinimą, įskaitant dizainą, apima ir architektūrą, ir paslaugas, kad būtų galima geriau 
tenkinti visų asmenų poreikius nepaisant jų negalios ir skatintų tvaresnį ir įtraukų 
gyvenimo būdą;

6. ragina Sąjungą ir toliau palaikyti neįgalias mamas (ar neįgalius vaikus), ypatingą dėmesį 
kreipiant į jų sunkią padėti darbo rinkoje, išlaikant ir kuriant paslaugas, kurios būtų geriau 
pritaikytos prie jų poreikių.
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