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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da se s staranjem prebivalstva povečuje delež starejših invalidov in da obstaja 
večja verjetnost, da bodo zaradi daljše pričakovane življenjske dobe to ženske; poudarja, 
da se invalidke kot skupina soočajo z večjo nevarnostjo izključenosti in da imajo manj 
priložnosti na trgu dela kot invalidi;

2. poziva Unijo in države članice, naj vsem državljanom olajšajo sodelovanje v 
demokratičnem procesu v smislu pravice voliti in biti voljen na volitvah;

3. ugotavlja, da se terminologiji za fizično prizadetost in invalidnost med seboj razlikujeta in 
da bi se bilo treba namesto na prizadetost osredotočiti na invalidnost v medicinskem 
smislu v skladu s pristopom, določenim v Konvenciji ZN o pravicah invalidov, ki ga 
upošteva Sodišče1; poudarja, da delodajalci ne bi smeli preverjati invalidnosti zaposlenih 
ali kandidatov, če je ta nepomembna za določeno delo, temveč zgolj njihove spretnosti in 
sposobnosti;

4. poudarja pomen boja proti stereotipom ne samo s predstavljanjem pozitivne podobe, 
temveč tudi s spodbujanjem invalidk prek prikazovanja, kako jim lahko nadomestne 
sposobnosti pomagajo k uspešnemu delovnemu in zasebnemu življenju;

5. poudarja, da je t.i. vključujoče načrtovanje, ki upošteva dostopnost in okolje brez ovir, 
inovativen pristop na področju arhitekture in storitev, ki bolj ustrezajo potrebam ljudi ne 
glede na invalidnost in hkrati spodbujajo bolj trajnosten in vključujoč način življenja;

6. poziva Unijo, naj še naprej nudi podporo materam invalidkam in materam z otroki invalidi 
s posebnim ozirom na njihov težki položaj na trgu dela, tako da ohrani ali vzpostavi 
storitve, ki bodo bolje prilagojene njihovim potrebam.

                                               
1 Sodba Sodišča z dne 11. julija 2006 v zadevi C-13/05, Sonia Chacón Navas proti Eurest Colectividades SA 
([2006] ECR I-6488)


