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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

– med beaktande av sin resolution av den 3 september 2003 om kommissionens meddelande 
till rådet och Europaparlamentet ”På väg mot en rättsligt bindande FN-konvention för att 
främja och skydda funktionshindrades rättigheter och värdighet” (KOM(2003)0016 –
2003/2100(INI))1 och sin resolution av den 26 april 2007 om funktionshindrade kvinnors 
situation i Europeiska unionen (2006/2277(INI))2,

– med beaktande av den deklaration och det handlingsprogram som antogs i Peking den 
15 september 1995 av den fjärde kvinnokonferensen.

1. Europaparlamentet välkomnar FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som ett rättsligt bindande människorättsfördrag som bekräftar 
rättigheterna för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning, och beklagar att endast 
fyra av EU:s medlemsstater hittills ratificerat konventionen och protokollet. 
Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att inbegripa alla konventionens 
bestämmelser i EU:s och nationell lagstiftning.

2. Europaparlamentet framhåller att ett jämställdhetsperspektiv måste tillämpas när politiska 
beslut som rör personer med funktionsnedsättning fattas och genomförs på alla områden, 
särskilt när det gäller rätten till arbete, integrering på arbetsplatsen, utbildning och arbete 
mot diskriminering, för att garantera likabehandling och lika rättigheter för kvinnor och 
flickor med funktionsnedsättning.

3. Europaparlamentet konstaterar att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ofta löper 
större risk att både i och utanför hemmet utsättas för våld, kränkande behandling och 
övergrepp samt att bli övergivna, försummade eller misshandlade; detta kan även handla 
om sexuellt utnyttjande, övergrepp, tvångssterilisering, tvångsäktenskap och isolering.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa lagstiftning som skyddar 
rättigheterna för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning när de offentligen och i 
hemmiljö har utsatts för sexuella övergrepp och psykiskt eller fysiskt våld, och att stödja 
rehabiliteringen av kvinnor och flickor med funktionsnedsättning som har utsatts för 
sådant våld.

                                               
1 EUT C 76 E/231, 25.3.2004.
2 EUT C 74 E/742, 20.3.2008.
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