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WSKAZÓWKI
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i
Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu
rezolucji następujących wskazówek:
1. przypomina, że w miarę starzenia się społeczeństwa wzrasta liczba niepełnosprawnych
osób starszych oraz że są to częściej kobiety, gdyż średnio żyją one dłużej; podkreśla, że
kobiety niepełnosprawne jako grupa narażone są w większym stopniu na wykluczenie i
mają gorsze szanse na rynku pracy niż niepełnosprawni mężczyźni;
2. apeluje do Unii i państw członkowskich o ułatwienie wszystkim obywatelom
uczestniczenia w procesie demokratycznym, zarówno pod względem biernego, jak i
czynnego prawa wyborczego;
3. zauważa, że do opisywania upośledzeń fizycznych i niepełnosprawności stosuje się różną
terminologię oraz że należy skupić się na niepełnosprawności a nie na upośledzeniach z
medycznego punktu widzenia, zgodnie z podejściem przyjętym w Konwencji ONZ o
prawach osób niepełnosprawnych i stosowanym przez Europejski Trybunał
Sprawiedliwości1; podkreśla, że pracodawcy nie powinni analizować niepełnosprawności
pracowników lub kandydatów, która nie jest związana z danym stanowiskiem, a jedynie
ich umiejętności i zdolności;
4. podkreśla znaczenie zwalczania stereotypów nie tylko poprzez przedstawianie
pozytywnych wizerunków, ale również dzięki inspirującym przykładom kobiet
niepełnosprawnych, które dzięki zdolnościom kompensującym niepełnosprawność mogą
prowadzić dające satysfakcję życie zawodowe i prywatne;
5. zwraca uwagę, że jeśli chodzi o wolne od przeszkód otoczenie i dostępność,
projektowanie sprzyjające integracji, jako podejście innowacyjne, obejmuje zarówno
architekturę, jak i usługi, które lepiej odpowiadają potrzebom wszystkich osób,
niezależnie od niepełnosprawności, i sprzyjają bardziej zrównoważonemu i
integracyjnemu stylowi życia;
6. wzywa Unię do dalszego wspierania niepełnosprawnych matek lub dzieci, ze
szczególnym uwzględnieniem ich trudnej sytuacji na rynku pracy, dzięki utrzymaniu lub
wprowadzeniu usług bardziej dopasowanych do ich potrzeb.

1

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie C-13/05, Chacón Navas przeciwko Eurest
Colectividades SA ([2006] ECR I-6488).
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