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EL

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, κατά μέσο όρο, μόνο το 48,3% των γυναικών με αναπηρία 
στην ΕΕ έχουν απασχόληση, σε σύγκριση με το 53,3% των ανδρών1·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες με αναπηρία μπορεί να 
υφίστανται διακρίσεις με πολλούς τρόπους·

1. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν συστηματικά τα συμφέροντα και τα 
δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία σε όλα τα εθνικά σχέδια 
δράσης, στρατηγικές και πολιτικές·

2. καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν δράσεις ευαισθητοποίησης 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 προσβασιμότητα και τις εύλογες 
προσαρμογές σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι για τις γυναίκες με 
αναπηρία ισχύουν οι ίδιοι κανόνες πρόσβασης στην αγορά εργασίας·

4. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ένα προσβάσιμο και απαλλαγμένο από 
στερεότυπα εκπαιδευτικό σύστημα με μέτρα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς·

5. 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·

6. επιμένει να συλλέγονται σχετικά και ακριβή δεδομένα σχετικά με τη διάσταση του 
φύλου και τη μεταβλητή της αναπηρίας στην αγορά εργασίας·

7. αναμένει την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία και την 
πρόταση της Επιτροπής για τη στρατηγική ισότητας του 2021 για τα άτομα αναπηρία 
με 
πολιτικές ευαίσθητες στις ειδικές ανάγκες των γυναικών·

8. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για την ενθάρρυνση και την προώθηση 
των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία.

1 European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU SILC 2017).


