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IEROSINĀJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un
dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. atgādina, ka līdz ar iedzīvotāju novecošanu pieaug vecu cilvēku ar invaliditāti īpatsvars un
šis fenomens vairāk skar sievietes, jo viņu paredzamais mūža ilgums ir lielāks; uzsver, ka
sievietes ar invaliditāti kā grupa saskaras ar lielāku atstumtību un viņām ir mazāk iespēju
darba tirgū nekā vīriešiem ar invaliditāti;
2. aicina Savienību un dalībvalstis sekmēt visu pilsoņu dalību demokrātiskajā procesā gan
attiecībā uz tiesībām balsot, gan uz tiesībām kandidēt;
3. norāda, ka fizisko traucējumu un invaliditātes aprakstīšanai izmantotā terminoloģija ir
atšķirīga un medicīniskajā terminoloģijā būtu vairāk jāpievēršas invaliditātei, nevis
traucējumiem saskaņā ar pieeju, kas izvēlēta ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti
tiesībām un ko izmanto Tiesa1; uzsver, ka darba devējiem nevajadzētu pārbaudīt
darbinieku vai pretendentu invaliditāti, kas attiecīgajā amatā nav būtiska, bet gan viņu
prasmes un spējas;
4. uzsver, cik nozīmīgi ir izskaust stereotipus, ne tikai pozitīvi atspoguļojot situāciju, bet arī
sniedzot iedvesmojošus, reālus sieviešu ar invaliditāti piemērus, kas parāda, kā
kompensējošās spējas ļauj viņām pilnvērtīgi iesaistīties darba un privātajā dzīvē;
5. uzsver, ka attiecībā uz vides bez šķēršļiem un pieejamības jēdzieniem integrēta
projektēšana kā novatoriska metode aptver gan arhitektūru, gan pakalpojumus, ar ko var
labāk apmierināt visu cilvēku vajadzības neatkarīgi no invaliditātes un sekmēt
ilgtspējīgāku un iekļaujošāku dzīvesveidu;
6. aicina Savienību turpināt atbalsta sniegšanu mātēm ar invaliditāti un mātēm, kuru bērniem
ir invaliditāte, un īpašu uzmanību pievērst viņu sarežģītajam stāvoklim darba tirgū,
saglabājot vai radot pakalpojumus, kas ir labāk pielāgoti viņu vajadzībām.

1

Tiesas 2006. gada 11. jūlija spriedums lietā C-13/05, Chacón Navas pret Eurest Colectividades SA ([2006]
ECR I-6488)
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