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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att EU:s strategi 2010–2020 måste bidra till att

– få 80 miljoner människor med funktionsnedsättning i EU socialt integrerade, särskilt 
kvinnor,

– underlätta arbetet för deras vårdare, som oftast är kvinnor,

– medvetandegöra berörda aktörer och samordna deras insatser på grundval av tydligt 
fastställda mål och rekommendationer.

– bekämpa den dubbla eller till och med multipla diskriminering som kvinnor med 
funktionsnedsättning utsätts för på grund av det starka sambandet mellan 
funktionsnedsättning, kön, sysselsättning och utbildning,

– på lämpligt sätt integrera personer med funktionsnedsättning, vilket inte bara är ett
viktigt steg för de funktionshindrade själva utan även bör ses som ett berikande av 
hela samhället,

2. Europaparlamentet understryker att den ekonomiska krisen har föranlett vissa EU-länder 
att göra nedskärningar i stödet till personer med funktionsnedsättning, vilket inverkar 
negativt på de utbildningsmässiga, sociala och ekonomiska behoven hos kvinnor med 
familjeansvar.

3. Europaparlamentet beklagar att kommissionens meddelande om en handikappstrategi 
2010–2020 inte innehåller någon jämställdhetsintegrering eller något speciellt kapitel om 
en jämställdhetsspecifik handikappolitik trots att kvinnor med funktionsnedsättning ofta 
befinner sig i en mer utsatt position än män med funktionsnedsättning och oftare drabbas 
av fattigdom och social utestängning. Parlamentet  uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att beakta jämställdhetsaspekter i hela handikappstrategin 2010–2020, 
samt uppmanar medlemsstaterna att ta fram en nationell strategi för kvinnor med 
funktionsnedsättning och att där ta upp de olika teman som omfattas av FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som nyligen ratificerades av EU.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samla in ingående 
och tillförlitliga statistiska uppgifter om den faktiska situationen för personer med 
funktionsnedsättning, där även dimensionerna kön, funktionsnedsättning och våld ska 
ingå, att utarbeta årliga rapporter som redogör för dessa personers situation i de olika 
medlemsstaterna samt att samla in tillförlitliga uppgifter om situationen för vårdarna.

5. Europaparlamentet understryker att det krävs diagnoser och lösningar i ett tidigt skede för 
att så många personer som möjligt med funktionsnedsättning ska få chans till 
självständighet och till inkluderande utbildning och arbete och kunna utöva sina sociala 
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rättigheter, så att de slipper situationer med social utsatthet och allvarliga risker för 
diskriminering, fattigdom och social utestängning.

6. Europaparlamentet understryker att personer med funktionsnedsättning inte är en 
homogen befolkningsgrupp och att den politik och de insatser som planeras till förmån för 
dem bör beakta denna bristande homogenitet samt det faktum att vissa grupper, såsom 
kvinnor med funktionsnedsättning, måste kämpa mot ytterligare svårigheter och flera 
olika former av diskriminering.

7. Europaparlamentet understryker att tillgång till hälso- och sjukvård är en prioritet. I de 
flesta länder omfattas jämställdhets- och handikappfrågor inom vård och sociala tjänster 
inte av samma lagstiftning, och därför får kvinnor med funktionsnedsättning ofta hälso-
och sjukvård avsedd för kvinnor i största allmänhet eller för personer med 
funktionsnedsättning i största allmänhet, däremot sällan sådan vård som är avsedd 
specifikt för dem.

8. Europaparlamentet påpekar att bristen på prismässigt överkomliga och tillgängliga 
vårdtjänster av hög kvalitet i de flesta EU-länder och det faktum att vårdarbetet inte delas 
mellan kvinnor och män har direkt negativ inverkan på kvinnors möjligheter att delta i alla 
aspekter av det sociala, ekonomiska, kulturella och politiska livet.

9. Europaparlamentet framhåller att vårdpersonal och lärare måste få särskild undervisning 
under sin utbildning och att föräldrar och lärare måste uppmärksammas på alla typer av 
funktionsnedsättningar, eftersom kunskapen om vissa av dessa är alltför bristfällig trots 
deras utbredning.

10. Europaparlamentet konstaterar att barn med funktionsnedsättning ofta tas om hand av en 
kvinna (sin mamma), som måste sköta alla medicinska, skolrelaterade och administrativa 
göromål, vilket inverkar menligt på hennes karriär. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ta vederbörlig hänsyn till de problem som föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning möter, eftersom dessa ofta tvingas stå utanför arbetsmarknaden, och 
att främja en politik som hjälper och stödjer dessa föräldrar. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att medge flexibla arbetstider så att dessa personer inte längre behöver 
vara utestängda från arbetsmarknaden.

11. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna måste uppmuntras att i sina social-
och pensionssystem erkänna det engagemang och det obetalda arbete med 
funktionshindrade som allt som oftast utförs av kvinnor. Parlamentet framhåller att dessa 
kvinnor måste ägnas särskild uppmärksamhet.

12. Europaparlamentet noterar de framsteg som möjliggjorts av föräldra- och 
handikappföreningar, som ofta sköts av kvinnor. Parlamentet anser att deras engagemang i 
sådana föreningar måste kunna tillgodoräknas som yrkeserfarenheter och inbjuder 
medlemsstaterna till utbyte av bästa praxis.

13. Europaparlamentet framhåller att den stora andelen kvinnor i befolkningsgruppen över 60 
år också innebär att det finns en stor andel äldre kvinnor med funktionsnedsättning, vars 
situation ofta också förvärras av risken för fattigdom. Parlamentet uppmuntrar därför 
medlemsstaterna att utveckla och tillgängliggöra stödåtgärder för personer med 
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funktionsnedsättning och deras vårdare.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i det kommande lagstiftningsförslaget om
tillgänglighet sätta särskilt och uttryckligt fokus på jämställdhets- och handikappfrågors 
sektorsövergripande natur och att se till att samtliga frågor av betydelse för kvinnor med 
funktionsnedsättning tas upp.

15. Europaparlamentet framhåller att kvinnor med funktionsnedsättning ofta utsätts för våld 
och olika former av utnyttjande. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa 
stödmekanismer och vidta stränga åtgärder mot alla former av våld mot funktionshindrade 
och framför allt mot funktionshindrade kvinnor, äldre personer och barn, som oftare faller 
offer för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Nästan 80 procent av alla kvinnor med 
funktionsnedsättning har fallit offer för våld, och risken för sexuellt våld är högre för dem 
än för andra kvinnor. Parlamentet beklagar att EU:s och medlemsstaternas lagstiftning 
mot utnyttjande, våld och övergrepp ofta saknar fokus på funktionsnedsättningar. 
Parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att överväga nationella strategier för 
tillgång till rättslig prövning och skydd mot övergrepp för kvinnor med 
funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar Europeiska jämställdhetsinstitutet att 
genomföra studier om situationen när det gäller våld mot flickor och kvinnor med 
funktionsnedsättning.

16. Europaparlamentet framhåller att kvinnor med funktionsnedsättning har svårt att få arbete 
och att de bör uppmuntras att läsa vidare, utveckla särskilda färdigheter genom anpassad 
yrkesutbildning, delta i livslångt lärande och använda den nya informations- och 
kommunikationstekniken, samtidigt som företagen måste uppmuntras att anställa dem 
med hjälp av positiva åtgärder och tillräcklig finansiering. Vidare bör särskilt 
medlemsstaterna uppmuntras att ta fram strategier för att ge tillgång till information 
anpassad till olika funktionsnedsättningar. Vidare begär parlamentet att det snarast införs 
lagstiftning som främjar och finansierar program för arbetsmarknadsintegration av 
kvinnor med funktionsnedsättning och som uppmuntrar samarbete mellan föreningar, 
stiftelser, frivilligorganisationer och företag.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla både oberoende och kollektiva 
boendeformer som är av hög kvalitet och prismässigt överkomliga för alla.

18. Europaparlamentet betonar vikten av att optimera användningen av EU:s
finansieringsinstrument, särskilt strukturfonderna, för att främja tillgänglighet och icke-
diskriminering för personer med funktionsnedsättning, med särskild hänsyn till kvinnor, 
som ofta drabbas av multipel diskriminering, samt att synliggöra möjligheterna att 
finansiera sådana insatser i programmen efter 2013.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja upplysningskampanjer om 
situationen för personer med funktionsnedsättning, särskilt kvinnor med 
funktionsnedsättning.

20. Europaparlamentet efterlyser aktivering av EU-medel avsedda för kommunikations- och 
upplysningskampanjer till förmån för kvinnor med funktionsnedsättning.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta för kvinnor med 
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funktionsnedsättning att bli representerade i beslutsfattandet så att deras intressen och 
rättigheter värnas.

22. Europaparlamentet understryker att ett europeiskt rörlighetskort bör införas för att minska 
hindren mot den fria rörligheten för personer med funktionsnedsättning i Europa.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra politiska 
strategier som stöder personer med funktionsnedsättning, särskilt kvinnor och barn, för att 
hjälpa dem att leva ett självständigt liv och integreras fullt ut i samhället. I detta 
sammanhang uppmanas kommissionen att främja program för utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna, och framför allt att undersöka vilken roll personliga assistenter 
spelar för personer med funktionsnedsättning och på vilket sätt de underlättar de 
funktionshindrades vardag och oberoende.

24. Europaparlamentet betonar att en bättre integrering av personer med funktionsnedsättning 
förutsätter att man stärker deras rättigheter i fråga om tillgång till allmänna 
kommunikationer liksom deras rättigheter som flygpassagerare.

25. Europaparlamentet understryker att det är en rättighet för kvinnor med 
funktionsnedsättning att på lika villkor kunna delta i och gynnas av en snabb utveckling 
av produkter och tjänster som bygger på ny teknik, för att kunna dra nytta av ett helt 
tillgängligt informationssamhälle för alla.

26. Europaparlamentet konstaterar att risken för fattigdom och arbetslöshet är särskilt allvarlig 
för ensamstående mammor till barn med funktionsnedsättning.

27. Europaparlamentet anser att det måste införas särskilda stödåtgärder för funktionshindrade 
personer med låg inkomst, så att de får garanterat lika tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik och så att det inte skapas nya sociala klyftor.

28. Europaparlamentet konstaterar att sysselsättningsmålet i Europa 2020-strategin inte kan 
uppnås utan ett omfattande kvinnligt deltagande och att kvinnor inte kan delta med 
framgång utan att deras arbete som vårdare får tillräckligt erkännande.
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