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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. brengt in herinnering dat vanwege de vergrijzing, het aandeel ouderen met een handicap 
toeneemt, en dat deze ouderen vaker vrouw zijn vanwege de hogere levensverwachting 
van vrouwen; benadrukt dat vrouwen met een handicap als groep meer van de 
samenleving uitgesloten zijn en minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt hebben dan 
mannen met een handicap;

2. verzoekt de Unie en de lidstaten om de deelname van alle burgers aan het democratische 
proces te vereenvoudigen in termen van zowel actief als passief kiesrecht;

3. merkt op dat de terminologie die wordt gebruikt om lichamelijke aandoeningen en 
handicaps te beschrijven verschillend is en dat de nadruk moet liggen op handicaps in 
plaats van op aandoeningen in medische termen, overeenkomstig de aanpak waarvoor is 
gekozen in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en die is 
gevolgd door het Europese Hof van Justitie1; benadrukt dat werkgevers geen aandacht 
moeten schenken aan de handicaps van werknemers of sollicitanten die voor een bepaalde 
baan niet belangrijk zijn, maar zich uitsluitend moeten richten op hun vaardigheden en 
talenten;

4. benadrukt het belang van de bestrijding van stereotypen door het verspreiden van 
positieve beelden maar eveneens van inspirerende voorbeelden van vrouwen met een 
handicap, die dankzij hun compenserende talenten een lonend beroeps- en privéleven 
hebben;

5. onderstreept dat, wat betreft de begrippen drempelvrije omgeving en toegankelijkheid, het 
innovatieve concept "inclusive design" betrekking heeft op zowel architectuur als diensten 
die beter rekening houden met de behoeften van iedereen, gehandicapten en niet-
gehandicapten, en een duurzamere en meer inclusieve levensstijl bevorderen;

6. verzoekt de Unie om moeders met een handicap of gehandicapte kinderen sterker te 
ondersteunen, met bijzondere aandacht voor hun moeilijke positie op de arbeidsmarkt, 
door beter op hun behoeften toegesneden diensten te (blijven) aanbieden.

                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 11 juli 2006 in zaak C-13/05, Chacón Navas/Eurest Colectividades SA, 
Jurispr. 2006, blz. I-6488.


