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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно положението на жените с увреждания в Европейския съюз
(2006/2277(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Конвенцията за правата на хората с увреждания, одобрена от 
Генералната асамблея на Организацията на обединените нации на 13 декември 2006 
г., 

– като взе предвид манифеста на жените с увреждания в Европа в рамките на 
Европейския форум на хората с увреждания от 22 февруари 1997 г.,

– като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз1, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Равни възможности за 
хората с увреждания: европейски план за действие“ (COM(2003)0650), –

като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A6-..../2007),

A. като има предвид, че в Конвенцията на Организацията на обединените нации за 
правата на хората с увреждания се признава факта, че жените и момичетата с 
увреждания често са изложени на по-голям риск, в и извън своя дом, от насилие, 
телесни повреди или злоупотреба, изоставяне, небрежно отношение, малтретиране 
или експлоатация,

Б. като има предвид, че хората с увреждания представляват многообразна и 
хетерогенна група,

В. като има предвид, че както европейските институции, така и националните и 
регионални власти следва да насърчават действия с цел равенството между хората 
да се превърне в действителност,

Г. като има предвид, че жените с увреждания са жертва на двойна дискриминация -
поради това, че са жени, и поради това, че имат увреждания,

Д. като има предвид, че равното третиране е едно от основните права,

1. Приканва Комисията и държавите-членки да положат усилия за премахване на 
съществуващите препятствия и прегради с цел да се улесни участието на жените и 
момичетата в политическия, културен, социален и трудов живот;

2. Приканва Комисията и държавите-членки да стимулират навлизането на жените с 
увреждания в онези области на социалния и трудов живот, в които тяхното 
присъствие е все още недостатъчно;

3. Изтъква важността на усилията за интегриране от ранна възраст на хората, които 
имат какъвто и да е вид увреждане;

  
1 ОВ C 364 от 18 декември 2000 г., стр. 1.
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4. Счита, че съществува връзка между уврежданията и постигнатото ниво на 
образование, както и последващото му отражение върху нивата на трудова заетост;

5. Изразява своята загриженост във връзка с факта, че именно жените с увреждания 
достигат по-ниски нива на образование, поради което те срещат по-големи 
трудности при намиране на работа;

6. Счита, че е важно да се въведе концепцията за „гъвкавост“ в темите, свързани с 
уврежданията, с оглед на това, че всеки случай е различен, за да може да се 
приспособяват политиките към всеки отделен случай;

7. Приканва Комисията и държавите-членки да имат предвид положението на жените, 
грижещи се за лица с увреждания, при разработването на политики и определянето 
на помощи;

8. Счита, че е необходимо да бъдат предложени мерки за подкрепа на грижещите се за 
лица с увреждания жени, чиято задача в много случаи изисква пълната им 
всеотдайност, поради което те не могат да водят ежедневния си живот по нормален 
начин;

9. Смята, че една от основните цели, които Европейският съюз следва да си постави, е 
подобряване на качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства;

10. Изтъква ролята на момчетата и момичетата и тяхното образование с оглед на това, 
че те представляват бъдещето, и подчертава, че следва да се положат усилия, за да 
могат както момичетата с увреждания, така и тези без увреждания да участват в 
обществото при наличието на еднакви възможности и права, за да се съдейства за 
създаване на атмосфера на сътрудничество и социална интеграция;

11. Подчертава необходимостта от провеждане на изследвания и събиране на нови 
данни по отношение на лицата с увреждания, като специално внимание се обърне на 
жените и момичетата, тъй като има значителен недостиг на данни за тях;

12. Припомня на Комисията, че единствено въз основа на задълбочени познания в тази 
област могат да се предоставят решения, услуги и подкрепа;

13. Напомня за значението на социалните участници при оказването на подкрепа и 
поощряването на равните възможности и достъпа до работни места за хората с 
увреждания;

14. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la Unión Europea hay un número importante de personas con discapacidad que se 
enfrentan en su vida diaria a dificultades de diverso tipo y que no siempre pueden ejercer 
plenamente sus derechos.

Es, por lo tanto, una necesidad de primer orden, no sólo la concienciación de la sociedad 
respecto a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad sino también la 
necesidad de  tomar medidas que permitan una mayor integración de los discapacitados en la 
sociedad, la asignación de más recursos a la supresión de las barreras físicas y sociales o la 
eliminación de toda discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Con este informe se quiere manifestar el más amplio apoyo a las aspiraciones y demandas de 
las personas que padecen situaciones de discapacidad y a sus familias, así como el 
imprescindible papel que las asociaciones de discapacitados llevan a cabo en favor de una 
mejor calidad de vida para las personas con discapacidad.

En este informe se pretende llamar la atención sobre la importancia de la integración social y 
educativa, desde la niñez, de las personas con discapacidad.

Mediante este informe, la Comisión de la Mujer pretende sensibilizar a la opinión pública 
europea sobre el derecho de las personas con discapacidad a verse protegidas frente a la 
discriminación y a disfrutar plena y equitativamente de sus derechos; fomentar la reflexión y 
el debate sobre las medidas necesarias para promover la igualdad y el intercambio de 
experiencias, reforzar la cooperación entre todas las partes implicadas, mejorar la 
comunicación sobre la discapacidad, promover una imagen positiva de las personas con 
discapacidad; sensibilizar sobre la heterogeneidad de las formas de discapacidad y 
discriminación y dedicarle una especial atención a la sensibilización sobre el derecho de los 
niños y jóvenes con discapacidad a la igualdad de enseñanza, de manera que se favorezca y 
apoye su plena integración en la sociedad y se fomente el desarrollo de una cooperación 
europea entre los profesionales de la enseñanza de los niños y jóvenes con discapacidad, a fin 
de mejorar la integración de los alumnos y estudiantes con necesidades específicas en los 
centros ordinarios o especializados, así como en los programas de intercambio nacionales y 
europeos. 


