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I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling fået til opgave at afgive en udtalelse til Deres udvalg. På mødet den 16. marts 
2021 vedtog udvalgets koordinatorer at sende sin udtalelse i form af en skrivelse.

På mødet den 25. maj 20211 behandlede Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
spørgsmålet og besluttede at opfordre Udvalget for Andragender, som er korresponderende 
udvalg, til at optage nedenstående forslag i det beslutningsforslag, det vedtager.

Med venlig hilsen

Evelyn Regner

1 Følgende var til stede ved den endelige afstemning: Isabella Adinolfi, Simona Baldassarre, Robert Biedroń 
(næstformand), Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, 
Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Elena Kountoura, Alice Kuhnke, Predrag Fred Matić, Karen Melchior, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner (formand), 
Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop (næstformand), María Soraya Rodríguez Ramos, Christine 
Schneider, Sylwia Spurek (næstformand), Jessica Stegrud, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, 
Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi (næstformand), Margarita de la Pisa Carrión og Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska.
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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget for Andragender, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at 46 millioner kvinder og piger i EU lever med handicap2;

B. der henviser til, at kvinder og piger med handicap oplever multisektionel 
forskelsbehandling og udfordringer, der har oprindelse i krydsfeltet mellem køn og 
handicap med seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika, 
oprindelsesland, klasse, migrationsstatus, alder eller race eller etnisk oprindelse; der 
henviser til, at kvinder med handicap fra minoritetsbaggrund er mere tilbøjelige til at 
blive udsat for tredobbelt forskelsbehandling på grund af deres sårbare situation; der 
henviser til, at forskelsbehandling skaber hindringer for deres deltagelse i alle livets 
områder, herunder socioøkonomiske ulemper, social isolation, kønsbaseret vold, 
tvangssterilisation og abort, manglende adgang til samfundstjenester, kultur, sport og 
fritid, boliger af lav kvalitet, institutionalisering og utilstrækkelig sundhedspleje; der 
henviser til, at disse hindringer mindsker sandsynligheden for fuldt ud at deltage i, 
deltage aktivt i og bidrage til samfundet, herunder inden for uddannelse og 
arbejdsmarkedet;

C. der henviser til, at kun 20,6 % af kvinder med handicap i Den Europæiske Union er 
fuldtidsbeskæftigede sammenlignet med 28,5 % af mænd med handicap3; der henviser 
til, at tal viser, at gennemsnitligt 29,5 % af kvinder med handicap i EU er i risiko for at 
blive ofre for fattigdom og social udstødelse sammenlignet med 27,5 % af mænd med 
handicap4;

D. der henviser til, at FN's konvention om rettigheder for personer med handicap 
bemærker, at kvinder og piger med handicap er i større risiko for vold både i og uden 
for hjemmet; der henviser til, at nogle medlemsstater endnu ikke har ratificeret 
Istanbulkonventionen; der henviser til, at udvidelsen af kriminalitetsområderne til at 
omfatte specifikke former for kønsbaseret vold i overensstemmelse med artikel 83, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vil give bedre 
beskyttelse af kvinder og piger med handicap;

Beskyttelse af rettigheder for kvinder med handicap

1. glæder sig over handicapstrategien 2021-2030 og dens henvisninger til de specifikke 
udfordringer, som handicappede kvinder og piger står over for; opfordrer til, at 
krydsfeltet mellem køn og handicap integreres i alle EU-politikker, -programmer, -
initiativer og i medlemsstaternes nationale handlingsplaner; opfordrer til at optimere 
anvendelsen af eksisterende og fremtidige EU-finansieringsinstrumenter til fremme af 

2 Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om handicappede kvinders situation, EUT C 363 af 
28.10.2020, s. 164.
3 Indeks for ligestilling mellem kønnene 2020.
4 Europa-Parlamentets beslutning af 18. juni 2020 om den europæiske handicapstrategi for perioden efter 2020, 
vedtagne tekster, P9_TA(2020)0156).
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tilgængelighed og ikke-forskelsbehandling;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre fuld udvikling, fremme og 
myndiggørelse af kvinder med handicap og fremme deres deltagelse i den offentlige 
beslutningstagning; påpeger, at der bør træffes passende foranstaltninger for at sikre, at 
der tages fuldt hensyn til deres perspektiver, og at deltagelsen af organisationer, der 
repræsenterer kvinder med handicap, sammen med handicapspecifikke rådgivende 
organer fremmes;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst muligt at tackle den 
kønsbestemte vold, som handicappede kvinder og piger i uforholdsmæssig høj grad 
udsættes for, via Istanbulkonventionen og ved at udvide kriminalitetsområderne til at 
omfatte specifikke former for kønsbaseret vold i overensstemmelse med artikel 83, stk. 
1, i TEUF; opfordrer Kommissionen til at anvende dette som retsgrundlag til at foreslå 
bindende foranstaltninger og et holistisk EU-rammedirektiv til forebyggelse og 
bekæmpelse af alle former for kønsbaseret vold; opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
behovene hos kvinder med handicap medtages i initiativer, der yder støtte til ofre 
gennem strategien for ligestilling mellem kønnene og strategien for ofres rettigheder, og 
til at sikre, at støtten til ofre udformes i overensstemmelse med 
tilgængelighedsprincippet;

4. beklager den kønsbaserede forskelsbehandling, som kvinder og piger med både fysiske 
og kognitive handicap oplever inden for sundhedssektoren; mener, at kvinder og piger 
med handicap skal have fuld og lige adgang til medicinske behandlinger, der opfylder 
deres særlige behov, via handicapspecifikke sundhedsydelser og almindelige tjenester; 
opfordrer medlemsstaterne til at sikre yderligere uddannelse af sundhedspersonale med 
hensyn til de særlige behov hos kvinder og piger med handicap og til at sikre, at kvinder 
og piger med handicap modtager alle relevante oplysninger, der sætter dem i stand til 
frit at træffe beslutninger om deres helbred;

5. opfordrer til universel respekt for og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder; beklager den tilbagegang, der har været for kvinders seksuelle og 
reproduktive sundhed og rettigheder i visse lande, som er særligt skadelig for kvinder 
og piger med handicap, som støder på endnu flere hindringer, hvad angår adgang til 
sundhedspleje; understreger betydningen af, at medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at bekæmpe tvangssterilisation; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at sikre offentlige investeringer for at sikre fuld adgang til seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder for kvinder og piger med handicap; beklager, at 
seksualundervisning ofte nægtes piger med handicap; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at sikre omfattende og inklusiv undervisning i seksualitet og 
forhold;

6. opfordrer medlemsstaterne til at sikre et tilgængeligt og ikkestereotypt 
uddannelsessystem med inklusive uddannelsesforanstaltninger, der ruster kvinder og 
piger med handicap til arbejdsmarkedet, med særligt fokus på digital kapacitet og 
livslang læring, og til at sikre, at kvinder og piger med handicap kan vælge deres 
studieområder, så de får mulighed for at opnå de job, det ønsker, og hvor de kan gøre 
brug af deres fulde potentiale, og hvor de ikke begrænses af manglende tilgængelighed, 
fordomme eller stereotyper; anerkender forbindelsen mellem uddannelse og 
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efterfølgende beskæftigelse; understreger behovet for fuld adgang til uddannelse for at 
bekæmpe beskæftigelseskløften;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hånd om den forskel i 
beskæftigelsesfrekvensen, som kvinder med handicap står over for, navnlig ved at 
bekæmpe kønsstereotyper, styrke deres deltagelse i den digitale økonomi, øge deres 
repræsentation inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse inden for 
STEM-fag og -erhverv og modvirke det, der afskrækker dem fra at arbejde, såsom 
sexchikane; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe konkrete 
foranstaltninger til at sikre, at kvinder med handicap deltager i beslutningstagningen og 
modtager lige løn for lige arbejde gennem bindende 
løngennemsigtighedsforanstaltninger, til at bekæmpe deres høje risiko for fattigdom 
blandt personer i arbejde og til at tilpasse arbejdsmarkedslovgivningen såsom fleksible 
arbejdsordninger og forældreorlov til deres specifikke behov; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at støtte sociale og økonomiske forretningsmodeller og 
initiativer, der har til formål at forbedre social og arbejdsmarkedsmæssig inklusion af 
kvinder med handicap gennem handlingsplanen for social økonomi;

8. bemærker, at flere data og oplysninger er afgørende for at forstå den situation, som 
kvinder og piger med handicap står over for; opfordrer til relevante, nøjagtige og 
opdelte kønssensitive og handicapfølsomme data for at tage højde for de udfordringer, 
som kvinder med handicap står over for, navnlig på arbejdsmarkedet;


