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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че европейската стратегия за периода 2010 -2020 г. трябва да 
допринесе:

– за социалното приобщаване на 80 милиона хора с увреждания в Европейския 
съюз, по-специално на жените;

– за улесняване на работата на хората, полагащи грижи за тях, повечето от които 
са жени;

– за повишена осведоменост на заинтересованите страни, както и за координиране 
на техните действия, при ясно определени цели и препоръки;

– за борбата с двойната или дори множествена дискриминация, пред която са 
изправени жените поради силната взаимна зависимост между увреждане, пол, 
заетост и образование;

– за подходящо интегриране на лицата с увреждания, което не само е важна 
стъпка за лицата с увреждания, но и трябва да се разглежда като обогатяване на 
цялото общество;

2. подчертава, че икономическата криза принуди някои от държавите-членки да 
намалят финансирането на помощта на лицата с увреждания, което ще окаже 
неблагоприятно въздействие върху образователните, социалните и икономически 
потребности на жените със семейни отговорности;

3. изразява съжаление, че съобщението на Комисията относно Европейската стратегия 
за хората с увреждания за периода 2010–2020 г. не включва интегрирана 
перспектива по отношение на половете или отделна глава относно специфичните от 
гледна точка на пола политики по отношение на лицата с увреждания, въпреки че 
жените с увреждания често са в по-неравностойно положение, отколкото мъжете, и 
по-често са жертви на бедността и социалното изключване; призовава Комисията и 
държавите-членки да вземат под внимание свързаните с пола аспекти в 
Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010–2020 г. и призовава 
държавите-членки да разработят национална стратегия за жените с увреждания, 
която да обхване темите, включени в Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания, наскоро ратифицирана от ЕС;

4. призовава Комисията и държавите-членки за събиране на подробна и надеждна 
статистика относно действителното положение, пред което са изправени лицата с 
увреждания, и което обхваща измерението пол, увреждане и насилие, както и за 
изготвяне на годишни доклади с данни, показващи положението на хората с 
увреждания в различните държави-членки, а също и за събиране на надеждни данни 
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относно положението на хората, които полагат грижи за лица с увреждания;

5. подчертава необходимостта от ранно диагностициране и решаване на проблемите, 
позволяващо на възможно на най-голям брой хора с увреждания да бъдат дадени 
възможности за самостоятелност, приобщаващо образование и професионален 
живот, както и за упражняване на социалните им права, така че да не бъдат 
поставяни в уязвимо положение в обществото и да не бъдат излагани на сериозен 
риск от дискриминация, бедност и социално изключване;

6. подчертава, че лицата с увреждания не представляват хомогенна група от 
населението и че планираните от тяхно име политики и действия следва да вземат 
под внимание тази липса на хомогенност и факта, че някои групи, като жените с 
увреждания, са изправени пред допълнителни трудности и множество форми на 
дискриминация;

7. подчертава, че достъпът до здравни услуги е приоритет; отбелязва, че в здравните и 
социални услуги в повечето държави въпросите, свързани с пола и уврежданията, не 
са обхванати от едно и също законодателство и че в резултат на това жените с 
увреждания често получават здравни услуги, предназначени за жените като цяло 
или за лицата с увреждания като цяло, но рядко изготвени конкретно за тях;

8. посочва, че липсата на достъпни и висококачествени услуги в повечето държави-
членки на Европейския съюз и факта, че грижите не са поделени между мъжете и 
жените, оказват пряко отрицателно въздействие върху способността на жените да 
участват във всички аспекти на социалния, икономически, културен и политически 
живот;

9. подчертава необходимостта да се образоват професионалисти и учители в областта 
на здравето като част от тяхното обучение и да се направи така, че родителите и 
учителите да бъдат наясно с всички видове увреждания, за някои от които липсва 
разбиране, въпреки тяхното широко разпространение;

10. отбелязва, че често жените (майки) са тези, които издържат децата с увреждания и 
предприемат съответните медицински, училищни и административни постъпки, 
което има отрицателни последици за кариерата им; призовава държавите-членки 
надлежно да вземат под внимание проблемите, пред които са изправени родителите 
на деца с увреждания, които често са принудени да останат извън пазара на труда и 
да насърчават политики за подкрепа и подпомагане на такива родители; призовава 
държавите-членки за по-голяма гъвкавост на работното време, така че да не бъдат 
изключвани от пазара на труда;

11. подчертава необходимостта държавите-членки да насърчават в своите социално-
осигурителни системи и при пенсиониране признаването на участието и неплатения 
труд, в повечето случаи на жените, в грижите за лицата с увреждания; изтъква, че на 
тези аспекти трябва да се обърне особено внимание;

12. изтъква отбелязания благодарение на асоциациите на семействата на децата с 
увреждания и тези на хората с увреждания напредък, както и че тези асоциации 
биват често ръководени от жени; призовава ангажираността в дейностите на тези 
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асоциации да бъде вземана предвид при признаване на придобития опит и 
призовава държавите-членки да обменят най-добри практики;

13. посочва, че високият процент на жените сред лицата на възраст над 60 години води 
до висок процент на възрастни жени с увреждания, рисков фактор за което е 
бедността; следователно насърчава държавите-членки да разработят условията за 
достъп и въвеждането на мерки за придружаване за лицата с увреждания, както и за 
лицата, които се грижат за тях;

14. изисква Комисията да постави конкретен и ясен акцент върху взаимозависимостта 
между въпросите, свързани с пола и уврежданията, в бъдещия европейски акт 
относно достъпността и да гарантира, че пълната гама въпроси, свързани с жените с 
увреждания, ще бъдат засегнати;

15. изтъква факта, че жените с увреждания често стават жертви на насилие и всички 
форми на експлоатация; призовава държавите-членки да въведат механизми за 
придружаване и да предприемат енергични мерки срещу всички форми на насилие 
срещу лицата с увреждания, по-специално жените, възрастните хора и децата, които 
често са жертви на психически тормоз и физическо и сексуално насилие; отбелязва, 
че почти 80 % от жените с увреждания са жертви на насилие и че рискът от 
сексуално насилие е по-голям за тях, отколкото за другите жени; изразява 
съжаление, че в европейското и национално законодателство относно 
предотваряване на експлоатацията, насилието и малтретирането често липсва 
акцент върху уврежданията; препоръчва държавите-членки да обмислят 
разработването на национални стратегии във връзка с достъпа до правосъдие и 
защита от малтретиране на жени с увреждания; призовава Европейския институт за 
равенство на половете да направи проучване на положението на момичетата и 
жените с увреждания по отношение на насилието;

16. обръща внимание на затруднения достъп на жените с увреждания до пазара на 
труда и допълва, че те следва да бъдат насърчавани да се образоват, да развиват 
специални умения чрез подходящо професионално обучение, да участват в 
програми за обучение през целия живот и да използват новите информационни и 
комуникационни технологии, както и че на предприятията следва да бъдат 
предоставяни стимули да ги наемат на работа чрез използване на положителни 
мерки и адекватно финансиране, и че държавите-членки следва да се насърчават да 
приемат политики за достъп до информация, пригоден към различните видове 
увреждания; също така призовава за спешното прилагане на законодателство за 
насърчаване и финансиране на програми за подпомагане на интегрирането на 
жените с увреждания в трудовия живот, което би окуражило сътрудничество между 
сдружения, фондации, НПО и предприятия;

17. призовава държавите-членки да разработят самостоятелни и колективни форми на 
приспособяване, които да бъдат с добро качество и на достъпна цена за всички;

18. подчертава колко е важно оптимизирането на употребата на европейските 
инструменти за финансиране, по-специално на структурните фондове, за 
насърчаване на достъпността и недискриминацията на лицата с увреждания, като се 
обърне специално внимание на жените, които често са изправени пред 
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многостранна дискриминация, както и за по-голяма видимост по отношение на 
възможностите за финансиране на такива действия в програмите след 2013 г.;

19. призовава държавите-членки да насърчават кампаниите за повишаване на 
осведомеността относно положението на лицата с увреждания и по-специално на 
жените с увреждания;

20. призовава за активизиране на европейските средства, предназначени за 
комуникационни кампании и дейности за повишаване на обществената 
осведоменост в полза на жените с увреждания;

21. призовава държавите-членки да улеснят представителството на жените с 
увреждания в процеса на вземане на решения, за да се гарантира, че техните 
интереси и права са защитени;

22. подчертава, че за да бъдат намалени бариерите пред свободното движение на лица с 
увреждания в Европа следва да бъде приета Европейска карта за мобилност;

23. призовава Комисията и държавите-членки да прилагат политики за оказване на 
помощ на лицата с увреждания, по-специално на жените и децата, да подкрепят 
тяхната независимост и пълна интеграция в обществото; в този контекст призовава 
Комисията да подкрепя програмите за обмен на най-добри практики между 
държавите-членки и по-специално да проучи ролята на личните асистенти на лицата 
с увреждания и начина, по който те допринасят за улесняване на ежедневието и 
независимостта на лицата с увреждания;

24. подчертава, че за по-доброто включване на лицата с увреждания е от основно 
значение да бъдат укрепени техните права на достъп до обществен транспорт, както 
и техните права на пътници във въздушния транспорт;

25. подчертава, че жените с увреждания имат право на равен дял и полза от бързото 
разработване на продукти и услуги в резултат на новите технологии, тъй като това 
ще им даде възможност да участват в едно приобщаващо информационно общество 
без бариери;

26. отбелязва, че опасността от бедност и безработица е особено голяма, когато става 
дума за самотни майки с деца с увреждания;

27. счита, че е необходимо да се предвидят специални мерки за подкрепа за 
осигуряване на грижа за лицата с увреждания в групите с по-ниски доходи, за да се 
гарантира техният равен достъп до информационни и комуникационни технологии 
и да се избегне създаването на нови форми на социално изключване;

28. отбелязва, че целта по отношение на заетостта в стратегията „ЕС 2020“ не може да 
бъде осъществена без солидното участие на жените, а жените не могат успешно да 
участват без работата им във връзка с полагането на грижи за лица с увреждания да 
бъде призната в достатъчна степен.
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