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FÖRSLAG
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt
resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet påminner om att andelen äldre personer med funktionsnedsättning
ökar allt eftersom befolkningen blir allt äldre, och att de som berörs mer sannolikt är
kvinnor beroende på deras längre återstående medellivslängd. Parlamentet betonar att
kvinnor med funktionsnedsättning som grupp drabbas av mer utestängning och har färre
möjligheter på arbetsmarknaden än män med funktionsnedsättning.
2. Europaparlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att förenkla deltagandet i den
demokratiska processen för alla medborgare med avseende på såväl rösträtt som
valbarhet.
3. Europaparlamentet konstaterar att den terminologi som används för att beskriva fysiska
funktionshinder och funktionsnedsättning skiljer sig åt och att tyngdpunkten bör ligga på
funktionsnedsättning istället för på funktionshinder i medicinska termer, i enlighet med
det synsätt som valts i FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och som domstolen följt1. Parlamentet betonar att arbetsgivare inte
bör granska funktionsnedsättningar hos anställda eller sökanden, som är irrelevanta för ett
visst arbete, utan endast deras kompetens och färdigheter.
4. Europaparlamentet betonar vikten av att bekämpa stereotyper, inte bara genom att ta fram
positiva skildringar utan också genom inspirerande verkliga exempel på kvinnor med
funktionsnedsättning, som visar hur deras kompenserande färdigheter gör det möjligt för
dem att ha ett givande arbets- och privatliv.
5. Europaparlamentet framhåller att begreppen hinderfri miljö och tillgänglighet, inbegripet
design, som ett innovativt synsätt, omfattar både arkitektur och tjänster som bättre passar
till alla människors behov oavsett deras funktionsnedsättning och främjar en hållbarare
livsföring som omfattar alla.
6. Europaparlamentet uppmanar unionen att ytterligare stödja mödrar med
funktionsnedsättning eller med barn med funktionsnedsättning, särskilt med tanke på
deras svåra ställning på arbetsmarknaden, genom att vidmakthålla eller inrätta tjänster
som är bättre anpassade till deras behov.
1

Domstolens dom av den 11 juli 2006 i mål C-13/05, Chacón Navas mot Eurest Colectividades SA (REG 2006
s. I-6488).
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