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Κυρία Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων αποφάσισε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Στη συνεδρίασή τους 
στις 16 Μαρτίου 2021, οι συντονιστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν την παρούσα 
γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

H Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων εξέτασε το ζήτημα στη 
συνεδρίασή της της 25ης Μαΐου 20211 και αποφάσισε να καλέσει την Υποεπιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εκτίμηση,

1 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Isabella Adinolfi, Simona Baldassarre, Robert 
Biedroń (αντιπρόεδρος), Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Έλενα Κουντουρά, Alice Kuhnke, Predrag Fred Matić, Karen 
Melchior, Andżelika Anna Możdżanowska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner 
(πρόεδρος), Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop (αντιπρόεδρος), María Soraya Rodríguez Ramos, 
Christine Schneider, Sylwia Spurek (αντιπρόεδρος), Jessica Stegrud, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest 
Urtasun, Hilde Vautmans, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (αντιπρόεδρος), Margarita de la Pisa Carrión και 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 46 εκατομμύρια γυναίκες και 
κορίτσια με αναπηρία1·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία υφίστανται πολλαπλές 
διατομεακές διακρίσεις και προκλήσεις που προκύπτουν από τη διασταύρωση του 
φύλου και της αναπηρίας με τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την 
έκφραση φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου, τη χώρα καταγωγής, την τάξη, το καθεστώς 
μετανάστη, την ηλικία και τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι γυναίκες με αναπηρία που προέρχονται από μειονότητες είναι πιθανότερο να 
υποστούν τριπλές διακρίσεις λόγω της ευάλωτης κατάστασης στην οποία βρίσκονται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις δημιουργούν εμπόδια στη συμμετοχή τους σε 
όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικοοικονομικών 
μειονεκτημάτων, της κοινωνικής απομόνωσης, της έμφυλης βίας, της καταναγκαστικής 
στείρωσης και άμβλωσης, της έλλειψης πρόσβασης σε κοινοτικές υπηρεσίες, στον 
πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, της στέγασης χαμηλής ποιότητας, της 
ιδρυματοποίησης και της ανεπαρκούς υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα εμπόδια αυτά μειώνουν την πιθανότητα πλήρους και ενεργού συμμετοχής και 
συμβολής στην κοινωνία, μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 20,6 % των γυναικών με αναπηρία 
εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, σε σύγκριση με το 28,5 % των ανδρών 
με αναπηρία2· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι 
το 29,5 % των γυναικών με αναπηρία στην ΕΕ διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, σε σύγκριση με το 27,5 % των ανδρών με αναπηρία3·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία επισημαίνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο βίας τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν κυρώσει ακόμη τη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση των τομέων 
εγκληματικότητας ώστε να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες μορφές έμφυλης βίας 
σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), θα παράσχει μεγαλύτερη προστασία στις γυναίκες και τα 
κορίτσια με αναπηρία·

Προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία

1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών 
με αναπηρίες, ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 164.
2 Δείκτης ισότητας των φύλων για το 2020.
3 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 
την Αναπηρία μετά το 2020, Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0156.
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1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική για την αναπηρία 2021-2030 και τις 
αναφορές της στις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια 
με αναπηρία· ζητεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και της αναπηρίας σε 
όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, καθώς και στα εθνικά 
σχέδια δράσης των κρατών μελών· ζητεί να βελτιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για την προώθηση της 
προσβασιμότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη ανάπτυξη, την 
πρόοδο και την ενδυνάμωση των γυναικών με αναπηρία και να προωθήσουν τη 
συμμετοχή τους στη δημόσια διαδικασία λήψης αποφάσεων· επισημαίνει ότι θα πρέπει 
να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις τους λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη και να προωθηθεί, μαζί με τα ειδικά συμβουλευτικά όργανα για την 
αναπηρία, η συμμετοχή οργανώσεων που εκπροσωπούν γυναίκες με αναπηρία·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν επειγόντως την έμφυλη βία 
που απειλεί σε δυσανάλογο βαθμό τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, μέσω της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και με τη διεύρυνση των τομέων εγκληματικότητας 
ώστε να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες μορφές έμφυλης βίας σύμφωνα με το άρθρο 
83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το άρθρο αυτό ως 
νομική βάση για να προτείνει δεσμευτικά μέτρα και μια ολιστική οδηγία-πλαίσιο της 
ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ανάγκες των γυναικών με αναπηρία περιλαμβάνονται 
στις πρωτοβουλίες που παρέχουν στήριξη στα θύματα μέσω της στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων και της στρατηγικής για τα δικαιώματα των θυμάτων, και να 
κατοχυρώσει ότι η στήριξη των θυμάτων σχεδιάζεται σύμφωνα με την αρχή της 
προσβασιμότητας·

4. εκφράζει τη λύπη του για τις έμφυλες διακρίσεις που βιώνουν στον ιατρικό τομέα οι 
γυναίκες και τα κορίτσια με σωματικές και γνωστικές αναπηρίες· θεωρεί ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια με αναπηρία πρέπει να έχουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση σε ιατρικές 
θεραπείες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, μέσω υγειονομικής 
περίθαλψης και βασικών υπηρεσιών ειδικά για την αναπηρία· καλεί τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για την περαιτέρω εκπαίδευση των επαγγελματιών του τομέα υγείας όσον 
αφορά τις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, και να 
διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία διαθέτουν όλες τις 
κατάλληλες πληροφορίες ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ελεύθερα αποφάσεις σχετικά 
με την υγεία τους·

5. ζητεί σεβασμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων και πλήρη σχετική πρόσβαση· εκφράζει τη λύπη του για την εναντίωση 
στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών σε 
ορισμένες χώρες, η οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τις γυναίκες και τα κορίτσια με 
αναπηρία, που αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να λάβουν τα κράτη μέλη όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής στείρωσης· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν δημόσιες επενδύσεις για να κατοχυρωθεί η πλήρης 
πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι 
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συχνά στα κορίτσια με αναπηρία δεν παρέχεται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις·

6. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ένα προσβάσιμο και απαλλαγμένο από 
στερεότυπα εκπαιδευτικό σύστημα με μέτρα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, που 
προετοιμάζουν τα κορίτσια και τις γυναίκες με αναπηρία για την αγορά εργασίας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση, και να 
διασφαλίσουν τη δυνατότητα επιλογής των τομέων σπουδών για τα κορίτσια και τις 
γυναίκες με αναπηρία, ώστε να μπορούν να επιδιώκουν τις θέσεις εργασίας που 
επιθυμούν και στις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, και 
να μην περιορίζονται από αδυναμία πρόσβασης, προκαταλήψεις και στερεότυπα· 
αναγνωρίζει τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης και της επακόλουθης 
απασχόλησης· τονίζει την ανάγκη πλήρους πρόσβασης στην εκπαίδευση προκειμένου 
να καταπολεμηθεί το χάσμα στην απασχόληση·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το χάσμα απασχόλησης με 
το οποίο καλούνται να αναμετρηθούν οι γυναίκες με αναπηρία, ιδίως με την 
καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην 
ψηφιακή οικονομία, την αύξηση της εκπροσώπησής τους στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την απασχόληση σε τομείς και επαγγέλματα STEM, και με την 
καταπολέμηση των αποτρεπτικών παραγόντων που αναχαιτίζουν την εργασία, όπως η 
σεξουαλική παρενόχληση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες με αναπηρία συμμετέχουν 
στη λήψη αποφάσεων και λαμβάνουν ίση αμοιβή για ίδια εργασία μέσω δεσμευτικών 
μέτρων μισθολογικής διαφάνειας, με στόχο την καταπολέμηση του υψηλού κινδύνου 
εργασιακής φτώχειας που τις απειλεί και την προσαρμογή των εργασιακών 
κανονισμών, όπως ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και γονική άδεια, στις ειδικές ανάγκες 
τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν επιχειρηματικά μοντέλα και 
πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας που αποσκοπούν στη βελτίωση της κοινωνικής 
και εργασιακής ένταξης των γυναικών με αναπηρία μέσω του σχεδίου δράσης για την 
κοινωνική οικονομία·

8. επισημαίνει ότι η συλλογή περισσότερων δεδομένων και πληροφοριών έχει ζωτική 
σημασία για την κατανόηση της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα 
κορίτσια με αναπηρία· ζητεί συναφή, ακριβή και αναλυτικά δεδομένα που συνεκτιμούν 
τη διάσταση του φύλου και της αναπηρίας, προκειμένου να δοθεί απάντηση στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία, ιδίως στην αγορά εργασίας.


