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SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:
1. Ifakkar li, aktar ma l-popolazzjoni tixjieħ, iktar jikber il-proporzjon ta’ persuni anzjani
b’diżabilità, u li dawk ikkonċernati huma iktar probabbli li jkunu nisa minħabba li listennija tal-għomor tagħhom hija itwal; jenfasizza li n-nisa b’diżabilità, bħala grupp,
jaffaċċaw esklużjoni ikbar u għandhom inqas opportunitajiet fis-suq tax-xogħol mill-irġiel
b’diżabilità;
2. Jistieden lill-Unjoni u lill-Istati Membri jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini kollha
fil-proċess demokratiku f’termini kemm tad-dritt tal-vot kif ukoll tad-dritt li wieħed
joħroġ bħala kandidat;
3. Jinnota li t-terminoloġija użata biex tiddeskrivi l-indebolimenti fiżiċi u dik għaddiżabilitajiet huma differenti u li l-attenzjoni għandha tkun diretta lejn id-diżabilitajiet
minflok lejn l-indebolimenti f’termini mediċi, b’konformità mal-approċċ magħżul filKonvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u segwit mill-Qorti talĠustizzja Ewropea1; jenfasizza li min iħaddem m’għandux jeżamina d-diżabilitajiet talħaddiema jew tal-applikanti li jkunu mingħajr rilevanza għal xogħol partikolari, iżda
għandu jeżamina biss il-ħiliet u l-kapaċitajiet tagħhom;
4. Jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra l-istereotipi mhux biss billi tingħata dehra
pożittiva iżda wkoll billi jiġu ispirati eżempji reali ta’ nisa b’diżabilità, li juru kif ilkapaċitajiet kumpensatorji tagħhom jippermettulhom igawdu ħajja tax-xogħol u privata
sodisfaċenti;
5. Jenfasizza li, fir-rigward tal-kunċetti ta’ ambjent mingħajr ostakli u ta’ aċċessibilità, lapproċċ innovattiv ta’ disinn inklużiv ikopri kemm l-arkitettura kif ukoll is-servizzi li
jistgħu jaqdu aħjar il-bżonnijiet tal-persuni kollha indipendentement mid-diżabilità u
jrawmu stil ta' ħajja iktar sostenibbli u inklużiv;
6. Jistieden lill-Unjoni tagħti appoġġ ulterjuri lill-ommijiet b’diżabilità jew bi tfal diżabbli,
b’attenzjoni speċjali fir-rigward tal-pożizzjoni diffiċli tagħhom fis-suq tax-xogħol, billi
żżomm jew tistabbilixxi servizzi li jkunu maħsuba aħjar għall-bżonnijiet tagħhom.

1

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Lulju 2006 fil-Każ C-13/05, Chacón Navas v Eurest Colectividades
SA ([2006] ECR I-6488)
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