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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de Europese strategie 2010-2020 moet bijdragen aan:

– de sociale integratie van 80 miljoen mensen met een handicap in de Europese Unie, in 
het bijzonder vrouwen;

– de vergemakkelijking van het werk van hun verzorgers, voor het merendeel vrouwen;

– de bewustwording van de betrokkenen en de coördinatie van hun acties, aangezien 
duidelijke doelstellingen zijn gesteld en aanbevelingen zijn gedaan;

– de strijd tegen de dubbele of zelfs veelvoudige discriminatie jegens vrouwen met een 
handicap vanwege de sterke wisselwerkingen tussen handicaps, geslacht, banen en 
onderwijs;

– de integratie van mensen met een handicap, wat niet alleen een belangrijke stap voor 
deze mensen is, maar eveneens als een verrijking voor de gehele samenleving moet 
worden gezien;

2. benadrukt dat door de economische crisis een aantal EU-lidstaten de financiële middelen 
voor de ondersteuning van gehandicapten hebben verlaagd, met negatieve gevolgen voor 
de sociale, economische en onderwijsbehoeften van vrouwen met 
gezinsverantwoordelijkheden;

3. betreurt dat in de mededeling van de Commissie over de Europese strategie inzake 
handicaps geen geïntegreerde gendergebaseerde benadering of een apart hoofdstuk over 
genderspecifieke beleidsmaatregelen voor mensen met een handicap is opgenomen, 
ondanks het feit dat vrouwen met een handicap vaak sterker benadeeld zijn dan mannen 
met een handicap en dat zij vaker onder armoede en sociale uitsluiting lijden; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om in de gehele Europese strategie inzake handicaps 2010-
2020 rekening te houden met genderaspecten en verzoekt de lidstaten een nationale 
strategie voor vrouwen met een handicap te ontwikkelen, die ingaat op alle in het onlangs 
door de EU geratificeerde VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
opgenomen onderwerpen;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten gedetailleerde en betrouwbare statistieken te 
vergaren over de werkelijke situatie van mensen met een handicap waarin rekening wordt 
gehouden met geslacht, handicap en geweld, jaarlijkse verslagen op te stellen met 
gegevens over hun situatie in de verschillende lidstaten en betrouwbare gegevens te 
verzamelen over de situatie van verzorgers;

5. benadrukt de noodzaak van vroegtijdige diagnoses en oplossingen zodat zo veel mogelijk 
mensen met een handicap zelfstandig kunnen leven, toegang hebben tot op integratie 
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gericht onderwijs en werk en hun sociale rechten kunnen uitoefenen en zij niet in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie komen en een ernstig risico op discriminatie, armoede 
en sociale uitsluiting lopen;

6. benadrukt dat mensen met een handicap geen homogene bevolkingsgroep vormen en dat 
bij beleidsinitiatieven en acties ten gunste van hen rekening moet worden gehouden met 
dit gebrek aan eenvormigheid en met het feit dat bepaalde groepen, zoals vrouwen met 
een handicap, met aanvullende problemen kampen en op verschillende manieren worden 
gediscrimineerd;

7. benadrukt dat toegang tot gezondheidsdiensten een prioriteit is; merkt op dat in de meeste 
landen gender- en gehandicaptenaspecten bij sociale en gezondheidsdiensten niet onder 
dezelfde wetgeving vallen en dat om deze reden vrouwen met een handicap vaak 
gezondheidsdiensten ontvangen voor vrouwen in het algemeen of voor personen met een 
handicap, maar zelden diensten die specifiek op hen zijn gericht;

8. merkt op dat het gebrek aan betaalbare, toegankelijke, kwalitatief hoogstaande 
zorgdiensten in de meeste EU-landen en het feit dat zorgwerk niet in gelijke mate over 
vrouwen en mannen is verdeeld, directe negatieve gevolgen hebben voor de mogelijkheid 
van vrouwen om deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijke, economische, 
culturele en politieke leven;

9. benadrukt dat gezondheidswerkers en docenten tijdens hun opleiding op dit gebied moeten 
worden getraind en dat ouders en docenten bewust moeten worden gemaakt van alle 
verschillende handicaps, waarvan sommigen te weinig bekend zijn ondanks het feit dat ze 
veel voorkomen;

10. merkt op dat kinderen met een handicap vaak door vrouwen (hun moeders) worden 
verzorgd, die de medische, educatieve en administratieve lasten dragen, met negatieve 
gevolgen voor hun loopbaan; verzoekt de lidstaten terdege rekening te houden met de 
problemen van ouders van kinderen met een handicap, die vaak gedwongen buiten de 
arbeidsmarkt blijven, en beleidsmaatregelen te stimuleren om deze ouders te helpen en te 
ondersteunen; verzoekt de lidstaten soepele arbeidstijden in te voeren zodat deze vrouwen 
niet langer van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten;

11. benadrukt dat de lidstaten moeten worden aangemoedigd om in hun sociale en 
pensioenstelsels de inzet en de onbetaalde werkzaamheden van verzorgers, in de meeste 
gevallen vrouwen, van mensen met een handicap, te erkennen; benadrukt dat bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar deze vrouwen;

12. constateert de geboekte vooruitgang dankzij ouderverenigingen of verenigingen voor 
gehandicapten, die vaak door vrouwen worden aangestuurd; wenst dat rekening wordt 
gehouden met deze verenigingsactiviteiten bij de erkenning van door ervaring verworven 
vaardigheden en verzoekt de lidstaten beste praktijken uit te wisselen;

13. beklemtoont dat vanwege het feit dat een hoog percentage van de bevolking ouder dan 60 
jaar vrouw is, ook het percentage oudere vrouwen met een handicap hoog is en dat zij 
vaak door armoede worden bedreigd; moedigt de lidstaten dan ook aan de 
toegankelijkheid te verhogen en meer maatregelen te nemen ter ondersteuning van mensen 
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met een handicap en hun verzorgers;

14. verzoekt de Commissie om in de toekomstige Europese toegankelijkheidswet specifiek en 
expliciet aandacht te besteden aan de intersectionele aard van vraagstukken betreffende 
gender en handicaps en te waarborgen dat alle kwesties met betrekking tot vrouwen met 
een handicap worden behandeld;

15. benadrukt dat vrouwen met een handicap vaak het slachtoffer van geweld en van alle 
vormen van uitbuiting zijn; roept de lidstaten op steunmechanismen in te voeren en 
krachtdadig op te treden tegen alle vormen van geweld jegens mensen met een handicap, 
in het bijzonder vrouwen, ouderen en kinderen, die vaak het slachtoffer zijn van 
geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld; merkt op dat bijna 80% van de vrouwen met 
een handicap geweld ondervindt en dat het risico op seksueel misbruik voor hen hoger is 
dan voor andere vrouwen; betreurt dat in de nationale en de EU-wetgeving ter 
voorkoming van uitbuiting, geweld en misbruik vaak niet op handicaps wordt ingegaan; 
beveelt aan dat de lidstaten overwegen nationale strategieën te ontwerpen op het gebied 
van de toegang tot de rechter en de bescherming tegen misbruik voor vrouwen met een 
handicap; verzoekt het Europees Instituut voor gendergelijkheid onderzoek te doen naar 
de situatie van meisjes en vrouwen met een handicap wat betreft geweld;

16. benadrukt dat vrouwen met een handicap slechts beperkt toegang tot de arbeidsmarkt 
hebben en voegt hieraan toe dat zij moeten worden aangemoedigd om verder te leren, 
speciale vaardigheden te ontwikkelen door middel van geschikt beroepsonderwijs, deel te 
nemen aan programma's voor levenslang leren en de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën te gebruiken, terwijl ondernemingen moeten worden 
aangespoord om hen in dienst te nemen door middel van positieve maatregelen en 
voldoende financiering, en dat de lidstaten moeten worden aangemoedigd om 
beleidsmaatregelen te nemen op het gebied van de toegang tot aan verschillende 
handicaps aangepaste informatie; dringt bovendien aan op de dringende uitvoering van 
wetgeving voor de bevordering en financiering van programma's ter ondersteuning van de 
integratie in het beroepsleven van vrouwen met een handicap, die de samenwerking tussen 
verenigingen, stichtingen, ngo's en bedrijven aanmoedigen;

17. verzoekt de lidstaten zowel onafhankelijke als collectieve woonruimte van hoge kwaliteit 
beschikbaar te stellen tegen voor iedereen betaalbare prijzen;

18. benadrukt het belang van een optimaal gebruik van de EU-financieringsinstrumenten, in 
het bijzonder de structuurfondsen, om de toegankelijkheid voor en de non-discriminatie 
van mensen met een handicap te bevorderen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan vrouwen, die vaak op vele manieren worden gediscrimineerd, en van een betere 
zichtbaarheid van de mogelijkheden om dergelijke acties te financieren in programma's na 
2013; 

19. verzoekt de lidstaten bewustmakingscampagnes ten gunste van gehandicapten, in het 
bijzonder vrouwen met een handicap, te bevorderen;

20. dringt aan op activering van Europese fondsen voor voorlichtingscampagnes en 
bewustmakingsactiviteiten ten gunste van vrouwen met een handicap;
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21. verzoekt de lidstaten de vertegenwoordiging van vrouwen met een handicap bij 
besluitvormingsprocessen te vergemakkelijken, om ervoor te zorgen dat hun belangen en 
rechten worden beschermd;

22. benadrukt dat een Europese mobiliteitskaart moet worden ingevoerd om de obstakels voor 
het vrije verkeer van mensen met een handicap in Europa te verminderen;

23. verzoekt de Commissie en de lidstaten beleidsmaatregelen te nemen ter ondersteuning van 
mensen met een handicap, in het bijzonder vrouwen en kinderen, om hun autonomie en 
volledige integratie in de samenleving te bevorderen; verzoekt de Commissie in dit 
verband programma's voor de uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten te 
ondersteunen en in het bijzonder onderzoek te doen naar de rol van persoonlijke 
begeleiders van mensen met een handicap en naar de manier waarop zij bijdragen aan de 
vereenvoudiging van het dagelijks leven en de onafhankelijkheid van mensen met een 
handicap;

24. benadrukt dat voor een betere integratie van mensen met een handicap het van wezenlijk 
belang is hun recht op toegang tot het openbaar vervoer te versterken, evenals hun rechten 
als luchtvaartpassagiers;

25. benadrukt dat vrouwen met een handicap het recht hebben om, onder gelijke 
voorwaarden, deel te nemen aan en te profiteren van de snelle ontwikkeling van producten 
en diensten die voortvloeien uit nieuwe technologieën, zodat zij deel kunnen zijn van een 
inclusieve informatiemaatschappij zonder hindernissen;

26. merkt op dat alleenstaande moeders van kinderen met een handicap ernstig bedreigd 
worden door armoede en werkeloosheid; 

27. is van mening dat moet worden voorzien in speciale steunmaatregelen om aan de 
behoeften van mensen met een handicap in de lagere inkomensgroepen te voldoen, zodat 
zij gelijke toegang tot informatie- en communicatietechnologieën hebben en geen nieuwe 
vormen van sociale uitsluiting ontstaan;

28. merkt op dat de arbeidsparticipatiedoelstelling van de Europa 2020-strategie niet kan 
worden gehaald zonder de deelname in groten getale van vrouwen en dat vrouwen niet 
met succes kunnen deelnemen indien hun verzorgende werkzaamheden niet voldoende 
worden erkend.
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