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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât, în medie, numai 48,3 % dintre femeile cu dizabilități sunt angajate în UE, în 
comparație cu 53,3 % dintre bărbați1;

B. întrucât fetele și femeile cu dizabilități pot fi discriminate în numeroase moduri,

1. invită statele membre să includă în mod sistematic interesele și drepturile femeilor și 
fetelor cu dizabilități în toate planurile de acțiune, strategiile și politicile naționale;

2. invită statele membre să întreprindă acțiuni de sensibilizare și să furnizeze informații 
clare lucrătorilor și publicului larg cu privire la drepturile și obligațiile lor, inclusiv 
dreptul la muncă și la angajare, acordând o atenție deosebită accesibilității și 
adaptărilor corespunzătoare, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap;

3. invită statele membre să ia măsuri pentru a se asigura că femeile cu dizabilități 
beneficiază de aceleași norme privind accesul la piața muncii;

4. invită statele membre să asigure sisteme educaționale accesibile și lipsite de 
stereotipuri, care să includă măsuri educative favorabile incluziunii;

5. invită Comisia să evalueze dacă statele membre prevăd dispoziții detaliate pentru 
exercitarea dreptului la concediul de maternitate, de paternitate și de îngrijire, precum 
și formule flexibile de lucru;

6. solicită colectarea de date relevante și exacte cu privire la perspectiva de gen și la 
variabila privind dizabilitatea pe piața forței de muncă;

7. așteaptă evaluarea Strategiei europene pentru persoanele cu handicap și propunerea 
Comisiei privind Strategia pentru persoanele cu handicap 2021, cu politici care să țină 
seama de nevoile specifice ale femeilor;

8. invită statele membre să adopte măsuri de încurajare și promovare a întreprinderilor 
implicate în recrutarea persoanelor cu dizabilități.

1 Statisticile Uniunii Europene referitoare la venit și la condițiile de viață (EU SILC 2017).


