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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και ότι, 
κατά μέσο όρο, στην ΕΕ μόλις το 48,3 % των γυναικών με αναπηρία έχουν εργασία, σε 
σύγκριση με το 53,3 % των ανδρών με αναπηρία1, και μόνο το 20,7 % των γυναικών με 
αναπηρία είναι πλήρως απασχολούμενες, σε σύγκριση με το 28,6 % των ανδρών με 
αναπηρία2·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το 29,5 % των 
γυναικών με αναπηρίες στην ΕΕ διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, σε σύγκριση με το 27,5 % των ανδρών με αναπηρίες3·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικές αξίες της ΕΕ υπονομεύονται, όπως κατέδειξε η έρευνα 
του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA)4, και είκοσι χρόνια μετά την 
έγκριση της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση, τα άτομα ΛΟΑΔΜ 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις σε επίπεδο απασχόλησης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές 
διακρίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και ότι τα άτομα με αναπηρία 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων με βάση τόσο το φύλο 
όσο και την αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων, 
των διακρίσεων  λόγω συναναστροφής, της άρνησης εύλογων προσαρμογών και των 
διαρθρωτικών ή συστημικών διακρίσεων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι διακρίσεις επηρεάζουν και την εκπαίδευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση δημιουργούν ζήτηση για 
εργαζομένους με ολοένα και πιο εξειδικευμένες ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων στην 
εκπαίδευση που σχετίζεται με την ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και χάσμα μεταξύ των 
φύλων στην ψηφιακή αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία 
συχνά αποκλείονται από την εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, από την αγορά εργασίας 
και τις ευκαιρίες απασχόλησης, καθιστώντας δυσκολότερη την πρόσβαση στην πλήρη 
απασχόληση και, ως εκ τούτου, επιδεινώνοντας την ανισότητα στην απασχόληση και 
τις αμοιβές· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται αύξηση της ευαισθητοποίησης για να 
μπορέσουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να ενεργούν και να αντιδρούν κατάλληλα, 
με βάση τη γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους στον τομέα της μη 
διακριτικής μεταχείρισης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν ως επί το πλείστον την ευθύνη για τη 
φροντίδα του νοικοκυριού και αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων 

1 Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC, 2017).
2 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2019).
3 Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC, 2018).
 4 Απέχουμε πολύ ακόμη από την ισότητα για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, FRA, 2020.
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που παρέχουν φροντίδα σε άτομα με αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνες 
μητέρες που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω ηλικίας 
επηρεάζουν όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε συνδυασμό με πιθανά στερεότυπα και 
εμπόδια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες με αναπηρία είναι συχνά οι 
μόνες φροντιστές για τα μέλη της οικογένειας με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτό τις καθιστά ακόμη πιο ευάλωτες στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
καθώς και στην πρόσβασή τους σε θέσεις εργασίας και στην επαγγελματική τους 
εξέλιξη, και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις συνθήκες απασχόλησής τους·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν συστηματικά τα 
συμφέροντα και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία σε όλα 
τα  σχέδια δράσης, στρατηγικές και πολιτικές, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση, την 
απασχόληση και την κοινωνική πολιτική, με εστίαση στις ανισότητες που σχετίζονται 
με το φύλο και την αναπηρία·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ηλικία αποτελεί σημαντικό λόγο διακρίσεων 
στην απασχόληση· θεωρεί ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες εξακολουθούν να είναι συχνά 
εκτεθειμένες σε στερεότυπα και εμπόδια στην αγορά εργασίας και ζητεί να επικρατήσει 
δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών με βάση την αλληλεγγύη·

3. τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των διεμφυλικών ατόμων από τις 
εργασιακές διακρίσεις και καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν αυτές τις 
διακρίσεις, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης·

4. καλεί τα κράτη μέλη να μελετήσουν τη δυνατότητα εισαγωγής στην οδηγία 
στρατηγικών θετικής δράσης για τις ομάδες που υφίστανται σοβαρές και δομικές 
διακρίσεις, όπως οι Ρομά·

5. καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν δράσεις ευαισθητοποίησης κατά των διακρίσεων 
και να παράσχουν σαφείς πληροφορίες στους εργαζομένους και το ευρύ κοινό σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
στην εργασία και την απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στην δυνατότητα πρόσβασης, 
επίσης και σε πληροφορίες και επικοινωνία, και τις εύλογες προσαρμογές σύμφωνα με 
τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την 
εξάλειψη όλων των εμφανών ή άδηλων μορφών διακρίσεων·

συμπεριλαμβανομένης μιας διατομεακής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των 
πολλαπλών μορφών διακρίσεων, και την παροχή πρόσβασης στην ισχύουσα νομοθεσία 
για την προστασία από αυτές· καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες 
πρακτικές στο θέμα αυτό, εστιάζοντας σε εκείνους που διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρία, με τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων, δεδομένου ότι αυτές οι μορφές διακρίσεων παρεμποδίζουν την 
ανάπτυξη επενδύσεων και προσπαθειών στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης και αποτελούν φραγμό στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας·

6. τονίζει ότι το δικαίωμα στην εργασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι 
γυναίκες με αναπηρία να απολαμβάνουν πραγματικά ίσα δικαιώματα, οικονομική 
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ανεξαρτησία και επαγγελματική ολοκλήρωση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα και να αναλάβουν θετικές δράσεις και τις κατάλληλες πολιτικές που 
θα διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες με αναπηρία θα επωφελούνται των ίδιων κανόνων με 
όλους τους άλλους πολίτες όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις 
προσλήψεις και τις προαγωγές, την  πρόσβαση σε κατάρτιση και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, σε δάνεια και άλλους παραγωγικούς πόρους, ότι λαμβάνουν ίση αμοιβή για 
εργασία ίσης αξίας και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων επί ίσοις όροις με όλους 
τους υπόλοιπους εργαζομένους· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
με αναπηρία, όπως σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην 
απασχόληση, ιδίως όσον αφορά το φύλο, την ιθαγένεια, το κοινωνικό υπόβαθρο, την 
αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, την εθνοτική 
καταγωγή και τη θρησκεία· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την 
καταπολέμηση της παρενόχλησης  των ατόμων με αναπηρία στον χώρο εργασίας· 
επισημαίνει επίσης την ανάγκη μιας εγγύησης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία με συγκεκριμένα μέτρα που θα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των γυναικών με 
αναπηρία·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα δικαιώματα των γυναικών 
και των κοριτσιών με αναπηρία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων με 
στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση, συμβάλλοντας έτσι 
σε ένα προσβάσιμο και απαλλαγμένο από στερεότυπα εκπαιδευτικό σύστημα, με μέτρα 
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς που θα προετοιμάζει τα κορίτσια και τις γυναίκες με 
αναπηρία για την αγορά εργασίας, εστιάζοντας στις ψηφιακές δεξιότητες και τη διά 
βίου μάθηση, και θα διασφαλίζουν ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες με αναπηρία θα 
μπορούν να επιλέγουν τους τομείς σπουδών τους ανάλογα με τις  επιθυμίες και τα 
ταλέντα τους, και δεν θα περιορίζονται από προκαταλήψεις και στερεότυπα, ώστε να 
προωθείται η κοινωνική τους ενσωμάτωση·

8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν τα κράτη μέλη προβλέπουν λεπτομερείς διατάξεις 
για την άσκηση του δικαιώματος στην άδεια μητρότητας, στην άδεια πατρότητας και 
στην άδεια φροντίδας, καθώς και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας προσαρμοσμένες  για 
τις ειδικές ανάγκες των μητέρων με αναπηρία, των μητέρων παιδιών με αναπηρία ή 
χρόνιες παθήσεις, ή των μητέρων που βιώνουν ειδικές περιστάσεις, όπως για 
παράδειγμα σε σχέση με τον πρόωρο τοκετό· ζητεί τη θέσπιση περισσότερων 
φιλόδοξων μέτρων για την προαγωγή του ισότιμου ρόλου των ανδρών ως φροντιστών· 
καλεί τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν εθνικές στρατηγικές για την υποστήριξη των 
άτυπων φροντιστών· επιμένει στην ανάγκη για υψηλής ποιότητας και προσβάσιμες 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των 
γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον·

9. υπενθυμίζει ότι, όπως δήλωσε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες, η μη παροχή εύλογων προσαρμογών για τις γυναίκες με 
αναπηρίες μπορεί να συνιστά διάκριση σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·

10. επιμένει να συλλέγονται κατάλληλα και ακριβή δεδομένα, όπου είναι δυνατόν, σχετικά 
με τη διάσταση του φύλου και τη μεταβλητή της αναπηρίας στην αγορά εργασίας, 
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καθώς και σχετικά με την κοινωνική της διάσταση, προκειμένου να χρησιμεύσουν ως 
βάση για τις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές για τις αναπηρίες, την απασχόληση 
και την ισότητα των φύλων·

11. προσβλέπει στην αξιολόγηση της τρέχουσας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 
και στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική για 
την ισότητα των ατόμων με αναπηρία για την επόμενη πολυετή περίοδο, η οποία θα 
δημοσιευθεί το 2021, συνδυάζοντας οριζόντιες και στοχευμένες προσεγγίσεις και 
ενσωματώνοντας μια ισχυρή διάσταση του φύλου, μεταξύ άλλων μέσω πολιτικών που 
προωθούν την απασχόληση, την κατάρτιση, τις τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας, την 
σταδιοδρομία επί ίσοις όροις και την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, την 
προσαρμογή στον χώρο εργασίας και την περαιτέρω εκπαίδευση, με ιδιαίτερη προσοχή 
στην ψηφιακή ένταξη των γυναικών με αναπηρία και στην ανάγκη διασφάλισης της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

12. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων και να 
υιοθετήσει μια διατομεακή προσέγγιση σε όλες τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ 
κατά των διακρίσεων·

13. ζητεί να βελτιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, 
όπως το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC), για την προώθηση 
της προσβασιμότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, και την αντιμετώπιση της 
απασχόλησης και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των γυναικών με αναπηρίες· 
καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των φορέων ισότητας· 

14. καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, μεταξύ άλλων με τη 
βελτιστοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, για να ενθαρρύνουν και να 
προωθήσουν επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί να προσλαμβάνουν άτομα με 
αναπηρίες, προκειμένου να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε ευκαιρίες απασχόλησης, 
και να υποστηρίξουν άτομα με αναπηρίες να γίνουν επιχειρηματίες, και με τη θέσπιση 
ενός εξωτερικά αναγνωρίσιμου σήματος, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμόρφωσή 
τους με τους κανόνες, αλλά και να δοθεί έμφαση στο έργο που επιτελούν, παρέχοντάς 
τους παράλληλα τη δυνατότητα να μοιράζονται τις πρωτοβουλίες που δρομολογούνται 
για την επίτευξη αυτού του στόχου·

15. καλεί τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον εντοπισμό της βίας κατά 
των κοριτσιών και των γυναικών με αναπηρίες, προκειμένου ο κίνδυνος να ανιχνεύεται 
και να προλαμβάνεται εγκαίρως·
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