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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. Pabrėžia, kad 2010–2020 m. Europos strategija turi prisidėti:

– siekiant Europos Sąjungoje socialiai įtraukti 80 mln. neįgalių žmonių, ypač moterų;

– siekiant palengvinti neįgalius žmones prižiūrinčių asmenų, ypač moterų, darbą;

– didinti suinteresuotų žmonių informuotumą ir koordinuoti jų veiksmus po to, kai 
aiškiai nustatomi tikslai ir pateikiamos rekomendacijos;

– kovoti su dviguba ar daugiariopa diskriminacija, kurią neįgalios moterys patiria dėl 
tvirtų negalios, lyties, užimtumo ir švietimo sąsajų;

– tinkamai įtraukti neįgalius asmenis, nes tai svarbu ne tik neįgaliems žmonėms, tai taip 
pat galėtų praturtinti visą visuomenę;

2. pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės kai kurios ES valstybės narės turėjo sumažinti 
neįgaliesiems skiriamą finansinę paramą, o tai neigiamai paveiks šeiminių įsipareigojimų 
turinčių moterų švietimo, socialinius ir ekonominius poreikius;

3. apgailestauja, kad Komisijos komunikate dėl Europos strategijos dėl negalios nėra 
integruotos lyčių perspektyvos ar atskiro skyriaus apie politiką, susijusią su lytims 
būdinga negalia, nors neįgalios moterys dažnai yra nepalankesnėje padėtyje nei neįgalūs 
vyrai ir dažniau nukenčia dėl skurdo ir socialinės atskirties; ragina Komisiją ir valstybes 
nares 2010–2020 m. Europos strategijoje dėl negalios atsižvelgti į lyčių aspektus ir ragina 
valstybes nares parengti nacionalinę strategiją dėl neįgalių moterų, kurioje būtų 
sprendžiami įvairūs klausimai, aptariami JT konvencijoje dėl neįgalių asmenų teisių, kurią 
ES neseniai ratifikavo;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares kaupti išsamius ir patikimus statistikos duomenis apie 
tikrą neįgaliųjų padėtį, kurie apimtų lyčių, negalios ir smurto aspektus, rengti metines 
ataskaitas, kuriose būtų apibūdinta jų padėtis įvairiose valstybėse narėse ir taip pat rinkti 
patikimus duomenis apie neįgaliuosius prižiūrinčius asmenis;

5. pabrėžia, kad būtina anksti atlikti diagnostiką ir rasti sprendimus, kurie kuo daugiau 
neįgaliųjų suteiktų galimybę būti savarankiškiems, gauti integruojamąjį išsilavinimą ir 
darbą, naudotis socialinėmis teisėmis siekiant, kad visuomenėje jie nepatektų į 
pažeidžiamą padėtį ir kad jiems nekiltų didelės diskriminacijos, skurdo ir socialinės 
atskirties rizikos;

6. pabrėžia, kad neįgalieji nėra vientisa gyventojų grupė ir kad planuojant jiems skirtą 
politiką ir veiksmus reikėtų atsižvelgti į tai, kad jie labai skirtingi ir kad kai kurios grupės, 
pvz., neįgalios moterys, patiria papildomų sunkumų ir daugeriopą diskriminaciją;

7. pabrėžia, kad galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis yra prioritetas; pažymi, 
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kad daugumoje šalių su sveikata ir socialinėmis paslaugomis susijusiems lyčių ir negalios 
klausimams taikomi ne tie patys teisės aktai, todėl neįgalios moterys dažnai gauna 
apskritai moterims arba apskritai neįgaliems asmenims skirtas paslaugas, tačiau retai 
gauna specialiai joms skirtas paslaugas;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad beveik visose Europos Sąjungos šalyse teikiama per mažai 
nebrangių, prieinamų kokybiškų priežiūros paslaugų, ir tai, kad moterys ir vyrai nesidalija 
šio darbo po lygiai, o tai neigiamai veikia moterų galimybes dalyvauti visose socialinio, 
ekonominio, kultūrinio ir politinio gyvenimo srityse;

9. pabrėžia būtinybę apmokant sveikatos priežiūros specialistus ir mokytojus juos šviesti 
šiuo klausimu ir atkreipti tėvų ir mokytojų dėmesį į visus negalios tipus, nes apie kai 
kuriuos iš jų, nors jie ir paplitę, žinoma labai mažai;

10. pažymi, kad dažnai moterys (jų motinos) išlaiko neįgalų vaiką ir privalo atlikti 
procedūras, susijusias su medicinine priežiūra, švietimu, administravimu, o tai daro 
neigiamą poveikį jų karjerai; ragina valstybes nares tinkamai atsižvelgti į problemas, kurių 
kyla neįgalių vaikų tėvams, kurie dažnai priversti likti darbo rinkos nuošalyje, ir skatinti 
politiką, skirtą tokiems tėvams paremti ir padėti; ragina valstybes nares nustatyti 
lankstesnį darbo laiką, kad moterys nebūtų išstumtos iš darbo rinkos;

11. pabrėžia, jog reikia siekti, kad valstybės narės savo socialinės apsaugos sistemose ir 
žmonėms išeinant į pensiją pripažintų jų indėlį ir pripažintų nemokamai neįgalius asmenis 
prižiūrinčių asmenų, paprastai moterų, darbą; pabrėžia, kad šioms moterims reikėtų skirti 
ypatingą dėmesį;

12. pažymi, kad neįgalių vaikų tėvų arba neįgalių žmonių asociacijos, kurioms dažnai 
vadovauja moterys, yra pasiekusios pažangos; prašo, kad pripažįstant darbo patirtį būtų 
atsižvelgiama į dalyvavimą šių asociacijų veikloje, ir ragina valstybes nares keistis gerąja 
patirtimi;

13. pabrėžia, kad didelė procentinė dalis vyresnių kaip 60 metų moterų sudaro didelę dalį 
vyresnio amžiaus neįgalių moterų, kurioms dažnai kyla skurdo rizika; taigi skatina 
valstybes nares gerinti prieinamumą ir numatyti daugiau pagalbos neįgaliesiems ir juos 
prižiūrintiems asmenims priemonių;

14. prašo Komisijos būsimame Europos akte dėl prieinamumo konkrečiai ir aiškiai skirti 
dėmesį lyčių ir negalios sąsajai ir užtikrinti, kad būtų išnagrinėti visi neįgalioms moterims 
svarbūs klausimai;

15. pabrėžia, kad neįgalios moterys dažnai patiria smurtą ir įvairų išnaudojimą; ragina 
valstybes nares numatyti paramos sistemą ir imtis veiksmingų priemonių, skirtų kovai su 
visų formų smurtu prieš neįgaliuosius, ypač moteris, pagyvenusius žmones ir vaikus, kurie 
dažnai tampa psichologinio, fizinio ir seksualinio smurto aukomis; pažymi, kad beveik 
80 proc. neįgalių moterų kenčia nuo smurto ir kad rizika patirti seksualinį smurtą joms yra 
didesnė nei kitoms moterims; apgailestauja, kas ES ir nacionaliniuose teisės aktuose dėl 
išnaudojimo, smurto ir piktnaudžiavimo prevencijos dažnai neatsižvelgiama į negalią; 
rekomenduoja valstybėms narėms išnagrinėti galimybę parengti nacionalines strategijas, 
susijusias su teise kreiptis į teismą ir su neįgalių moterų apsauga nuo prievartos; ragina 
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Europos lyčių lygybės institutą atlikti neįgalių merginų ir moterų padėties smurto aspektu 
tyrimus;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad neįgalios moterys turi sunkumų susirasti darbą, ir priduria, kad 
reikėtų jas skatinti tęsti mokslus, dalyvauti atitinkamuose profesiniuose mokymuose ir 
įgyti specialių įgūdžių, dalyvauti mokymosi visą gyvenimą programose ir naudoti naujas 
informacines ir ryšių technologijas, tuo pat metu, taikant paskatas ir numatant pakankamai 
lėšų, reikėtų raginti įmones jas samdyti ir taip pat ypač reikėtų skatinti valstybes nares 
priimti prieigos prie informacijos, skirtos įvairių formų negaliai, politiką; be to, ragina 
skubiai įgyvendinti teisės aktus siekiant skatinti ir finansuoti neįgalių moterų integravimo 
į profesinį gyvenimą programas, kurias įgyvendinant būtų skatinamas asociacijų, fondų, 
NVO ir įmonių bendradarbiavimas;

17. ragina valstybes nares numatyti ir nepriklausomą, ir kolektyvinį būstą, kuris būtų 
kokybiškas ir visiems prieinamas;

18. pabrėžia, kad svarbu optimaliai naudoti ES finansavimo priemones, ypač struktūrinius 
fondus, siekiant skatinti neįgalių žmonių prieigą ir nediskriminavimą ir ypatingą dėmesį 
skirti moterims, kurios dažnai patiria daugiariopą diskriminaciją, taip pat padidinti tokių 
veiksmų finansavimo galimybių pagal programas, įgyvendinamas po 2013 m., 
matomumą;

19. ragina valstybes nares remti sąmoningumo ugdymo kampanijas siekiant informuoti apie 
neįgaliųjų žmonių, ypač neįgalių moterų, padėtį;

20. ragina leisti panaudoti Europos lėšas, skirtas informavimo kampanijoms ir sąmoningumo 
ugdymo veiksmams, siekiant padėti neįgalioms moterims;

21. ragina valstybes nares palengvinti neįgalių moterų dalyvavimą sprendimų priėmimo 
procese siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugoti jų interesai ir teisės;

22. pabrėžia, kad siekiant sumažinti neįgalių žmonių laisvo judėjimo Europoje kliūtis reikėtų 
patvirtinti Europos judumo kortelę;

23. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti pagalbos neįgaliems žmonėms, ypač 
moterims ir vaikams, politiką, siekiant, kad jie būtų savarankiški ir visiškai integruoti į 
visuomenę; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją remti geriausios praktikos mainų tarp 
valstybių narių programas ir visų pirma ištirti neįgalių žmonių asmeninių padėjėjų 
vaidmenį ir tai, kaip jie padeda palengvinti kasdienį neįgalių žmonių gyvenimą ir didinti 
jų savarankiškumą;

24. pabrėžia, kad norint geriau įtraukti neįgalius žmones būtina sustiprinti jų prieigos prie 
viešojo transporto teises ir jų, kaip oro keleivių, teises;

25. pabrėžia, kad neįgalios moterys turi teisę vienodomis sąlygomis dalyvauti sparčiai kuriant 
su naujosiomis technologijomis susijusius produktus ir paslaugas ir gauti jų teikiamą 
naudą, nes taip jos galės dalyvauti įtraukioje informacinėje visuomenėje be kliūčių;

26. pažymi, kad skurdo ir nedarbo pavojus itin didelis vienišoms neįgalių vaikų motinoms;



PE462.715v03-00 6/7 AD\868251LT.doc

LT

27. mano, kad reikia numatyti specialias pagalbos priemones, skirtas pasirūpinti mažas 
pajamas turinčiais neįgaliais žmonėmis, siekiant užtikrinti, kad jie turėtų vienodas 
galimybes naudotis informacijos ir ryšių technologijomis, ir siekiant išvengti naujų 
socialinės atskirties formų;

28. pažymi, kad strategijos „ES 2020“ užimtumo tikslo negalima pasiekti, jei dideliu mastu 
neprisidės moterys, o moterys siekiant šio tikslo negali sėkmingai dalyvauti, jei nebus 
pakankamai pripažįstamas jų, kaip priežiūros teikėjų, darbas.
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