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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat gemiddeld slechts 48,3 % van de vrouwen met een handicap in de EU 
werk heeft, tegenover 53,3 % van de mannen1;

B. overwegende dat meisjes en vrouwen met een handicap op verschillende manieren 
gediscrimineerd kunnen worden;

1. verzoekt de lidstaten de belangen en rechten van vrouwen en meisjes met een handicap 
systematisch in aanmerking te nemen in alle nationale actieplannen, strategieën en 
beleidsmaatregelen;

2. verzoekt de lidstaten bewustmakingsacties uit te voeren en duidelijke informatie te 
verschaffen aan werknemers en de bevolking in het algemeen over hun rechten en plichten, 
met inbegrip van het recht op arbeid en werk, waarbij specifiek aandacht moet worden 
besteed aan toegankelijkheid en redelijke aanpassingen, in overeenstemming met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;

3. vraagt de lidstaten maatregelen te treffen om te verzekeren dat vrouwen met een handicap 
kunnen profiteren van dezelfde regels voor toegang tot de arbeidsmarkt;

4. vraagt de lidstaten een toegankelijk en niet-stereotiep onderwijssysteem te verzekeren met 
inclusieve maatregelen op het gebied van onderwijs;

5. verzoekt de Commissie na te gaan of de lidstaten gedetailleerde bepalingen hebben 
vastgesteld voor de uitoefening van het recht op moederschapsverlof, vaderschapsverlof en 
zorgverlof, evenals bepalingen inzake flexibel werk;

6. dringt erop aan dat er relevante en precieze gegevens worden verzameld over het 
genderperspectief en de handicapvariabele op de arbeidsmarkt;

7. kijkt uit naar de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps en het voorstel van 
de Commissie voor een strategie inzake de gelijkheid van personen met een handicap voor 
2021, met beleidsmaatregelen waarin rekening wordt gehouden met de specifieke 
behoeften van vrouwen;

8. vraagt de lidstaten maatregelen te treffen om bedrijven die zich inzetten voor het 
aanwerven van personen met een handicap aan te moedigen en te bevorderen.

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


