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Geachte mevrouw Montserrat,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid ermee belast een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar 
vergadering van 16 maart 2021 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid heeft de kwestie tijdens haar vergadering 
van 25 mei 20211 onderzocht. Tijdens die vergadering heeft zij besloten de bevoegde 
Commissie verzoekschriften te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen.

Hoogachtend,

Evelyn Regner

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Isabella Adinolfi, Simona Baldassarre, Robert Biedroń (ondervoorzitter), 
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 (voorzitter), Diana Riba i 
Giner, Eugenia Rodríguez Palop (ondervoorzitter), María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Sylwia 
Spurek (ondervoorzitter), Jessica Stegrud, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (ondervoorzitter), Margarita de la Pisa Carrión en Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska.
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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
verzoekschriften onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat 46 miljoen vrouwen en meisjes in de Europese Unie leven met een 
handicap2;

B. overwegende dat vrouwen en meisjes met een handicap te maken hebben met 
meervoudige intersectionele discriminatie en uitdagingen als gevolg van het snijvlak 
van gender en handicap met seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie, 
geslachtskenmerken, land van herkomst, klasse, migratiestatus, leeftijd, of ras of 
etnische afstamming; overwegende dat vrouwen met een handicap uit 
minderheidsgroepen vaker te maken krijgen met drievoudige discriminatie wegens hun 
kwetsbare situatie; overwegende dat discriminatie belemmeringen opwerpt voor hun 
deelname aan alle aspecten van het leven, onder meer sociaaleconomische nadelen, 
sociale uitsluiting, gendergerelateerd geweld, gedwongen sterilisatie en abortus, gebrek 
aan toegang tot gemeenschapsdiensten, cultuur, sport en vrijetijdsbesteding, slechte 
huisvesting, institutionalisering en ontoereikende gezondheidszorg; overwegende dat 
deze belemmeringen hun kans verkleinen om ten volle deel te nemen en actief mee te 
werken aan de samenleving, onder meer in het onderwijs en op de arbeidsmarkt;

C. overwegende dat in de Europese Unie 20,6 % van de vrouwen met een handicap voltijds 
werkt, vergeleken met 28,5 % van de mannen met een handicap3; overwegende dat uit 
cijfers blijkt dat gemiddeld 29,5 % van de vrouwen met een handicap in de EU risico 
loopt op armoede en sociale uitsluiting, in vergelijking met 27,5 % van de mannen met 
een handicap4;

D. overwegende dat in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
wordt opgemerkt dat vrouwen en meisjes met een handicap een groter risico lopen op 
geweld, zowel binnen de huiselijke kring als daarbuiten; overwegende dat sommige 
lidstaten het Verdrag van Istanbul nog niet hebben geratificeerd; overwegende dat de 
uitbreiding van de vormen van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) tot specifieke vormen 
van gendergerelateerd geweld meer bescherming zal bieden aan vrouwen en meisjes 
met een handicap;

Bescherming van de rechten van vrouwen met een handicap

1. is ingenomen met de strategie inzake handicaps 2021-2030 en de verwijzingen daarin 
naar de specifieke uitdagingen waarmee vrouwen en meisjes met een handicap worden 
geconfronteerd; dringt erop aan dat de combinatie van gender en handicap wordt 

2 Resolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over de situatie van vrouwen met een handicap, 
PB C 363 van 28.10.2020, blz. 164.
3 Gendergelijkheidsindex 2020.
4 Resolutie van het Europees Parlement van 18 juni 2020 over de Europese strategie inzake handicaps post 2020, 
Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0156.
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geïntegreerd in alle beleidsmaatregelen, programma’s en initiatieven van de EU en in de 
nationale actieplannen van de lidstaten; dringt aan op een optimaal gebruik van de 
bestaande en toekomstige financieringsinstrumenten van de EU om toegankelijkheid en 
non-discriminatie te bevorderen;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat vrouwen met een handicap 
zich volledig kunnen ontplooien, vooruit kunnen komen en hun lot in eigen handen 
kunnen nemen, en hun deelname aan de openbare besluitvorming te bevorderen; wijst 
erop dat passende maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat ten 
volle rekening wordt gehouden met hun standpunten en dat, samen met specifieke 
adviesorganen inzake handicaps, de participatie van organisaties die vrouwen met een 
handicap vertegenwoordigen wordt bevorderd;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten om het gendergerelateerd geweld waarmee 
vrouwen en meisjes met een handicap worden geconfronteerd, dringend aan te pakken 
via het Verdrag van Istanbul en door de vormen van criminaliteit als bedoeld in artikel 
83, lid 1, van het VWEU uit te breiden tot specifieke vormen van gendergerelateerd 
geweld; verzoekt de Commissie dit als rechtsgrondslag te gebruiken om bindende 
maatregelen en een holistische EU-kaderrichtlijn voor te stellen om alle vormen van 
gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden; verzoekt de Commissie ervoor 
te zorgen dat de behoeften van vrouwen met een handicap in aanmerking worden 
genomen in initiatieven die ondersteuning bieden aan slachtoffers via de strategie voor 
gendergelijkheid en de strategie voor de rechten van slachtoffers, en ervoor te zorgen 
dat steun voor slachtoffers wordt opgezet in overeenstemming met het beginsel van 
toegankelijkheid;

4. betreurt de discriminatie op grond van geslacht die vrouwen en meisjes met fysieke of 
cognitieve handicaps ervaren in de medische sector; is van mening dat vrouwen en 
meisjes met een handicap volledige en gelijke toegang moeten hebben tot medische 
behandelingen die aan hun specifieke behoeften tegemoetkomen, via 
handicapspecifieke gezondheidszorg en reguliere diensten; verzoekt de lidstaten te 
zorgen voor bijscholing van medisch personeel met betrekking tot de specifieke 
behoeften van vrouwen en meisjes met een handicap, en ervoor te zorgen dat vrouwen 
en meisjes met een handicap alle passende informatie krijgen om hen in staat te stellen 
vrijelijk beslissingen te nemen over hun gezondheid;

5. dringt aan op universele eerbiediging van en toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten; betreurt dat de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
van vrouwen in sommige landen worden aangevallen, hetgeen bijzonder schadelijk is 
voor vrouwen en meisjes met een handicap, die met bijkomende belemmeringen 
worden geconfronteerd bij de toegang tot gezondheidszorg; benadrukt dat de lidstaten 
alle nodige maatregelen moeten nemen om gedwongen sterilisatie te bestrijden; dringt 
er bij de lidstaten op aan te zorgen voor overheidsinvesteringen om volledige toegang 
tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor vrouwen en meisjes met een 
handicap te waarborgen; betreurt dat meisjes met een handicap vaak geen seksuele 
voorlichting krijgen; dringt er bij de lidstaten op aan uitgebreide en inclusieve 
voorlichting over seksualiteit en relaties te verzekeren;

6. vraagt de lidstaten een toegankelijk en niet-stereotiep onderwijssysteem te verzekeren 



PE691.085v01-00 4/4 AL\1227510NL.docx

NL

met inclusieve maatregelen op het gebied van onderwijs, die vrouwen en meisjes met 
een handicap voorbereiden op de arbeidsmarkt, met bijzondere aandacht voor digitale 
vaardigheden en een leven lang leren, en om de vrije keuze voor een studiegebied van 
meisjes en vrouwen met een handicap te verzekeren, zodat zij een baan kunnen kiezen 
die aan hun wensen tegemoetkomt en waarin zij zich volledig kunnen ontplooien, en 
waar zij niet worden beperkt door ontoegankelijkheid, vooroordelen en stereotypen; 
erkent het verband tussen onderwijs en latere werkgelegenheid; benadrukt de noodzaak 
van volledige toegang tot onderwijs om de werkgelegenheidskloof te dichten;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten iets te doen aan de arbeidsparticipatiekloof 
waarmee vrouwen met een handicap worden geconfronteerd, met name door 
genderstereotypen aan te pakken, hun deelname aan de digitale economie te versterken, 
hun vertegenwoordiging in onderwijs, opleiding en banen in STEM-vakken en 
-beroepen te vergroten en belemmeringen voor de arbeidsparticipatie zoals seksuele 
intimidatie te bestrijden; verzoekt de Commissie en de lidstaten concrete maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat vrouwen met een handicap deelnemen aan de 
besluitvorming en gelijke beloning voor gelijk werk ontvangen via bindende 
loontransparantiemaatregelen, om hun hoge risico op armoede onder werkenden te 
beperken en om arbeidsregelingen zoals flexibele werkregelingen en ouderschapsverlof 
aan te passen aan hun specifieke behoeften; verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
via het actieplan voor de sociale economie bedrijfsmodellen en initiatieven voor de 
sociale economie te ondersteunen die erop gericht zijn de sociale en arbeidsintegratie 
van vrouwen met een handicap te verbeteren;

8. merkt op dat het verzamelen van meer gegevens en informatie van cruciaal belang is om 
inzicht te krijgen in de situatie van vrouwen en meisjes met een handicap; dringt aan op 
relevante, nauwkeurige en uitgesplitste gegevens waarin rekening wordt gehouden met 
gender en handicaps, om inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee vrouwen met een 
handicap, met name op de arbeidsmarkt, worden geconfronteerd.


