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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2006/2277(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που εγκρίθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου 2006,

– έχοντας υπόψη το Μανιφέστο των Ευρωπαίων Γυναικών με Αναπηρίες του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ Αναπήρων της 22ας Φεβρουαρίου 1997,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με 
αναπηρίες: ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης" (CΟΜ(2003)0650,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες 
εκτίθενται συνήθως σε μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι, 
άσκησης βίας, τραυματισμών ή κακομεταχείρισης, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, 
κακοποίησης ή εκμετάλλευσης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρίες συνιστούν μια πολύ διαφοροποιημένη και 
ετερογενή ομάδα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσο και οι εθνικές και 
περιφερειακές αρχές πρέπει να προωθούν δράσεις για την υλοποίηση και αποτελεσματική 
εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των ατόμων, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρίες υφίστανται διπλή δυσμενή διάκριση
λόγω του ότι είναι γυναίκες και ανάπηρες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση μεταχείριση συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα,

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να εξαλείψουν τα εμπόδια και 
τους φραγμούς που υφίστανται ούτως ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών 
και των παιδιών στην πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανέλιξη των γυναικών με 
αναπηρίες στους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής στους οποίους η 
παρουσία τους εξακολουθεί να μην είναι επαρκής·

  
1 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σελ. 1.
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3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να καταβληθούν προσπάθειες για την ενσωμάτωση ήδη από 
την παιδική ηλικία των ατόμων που υποφέρουν από οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας·

4. πιστεύει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ αναπηρίας και του επιπέδου εκπαίδευσης που έχει 
ολοκληρωθεί με επακόλουθες επιπτώσεις στα ποσοστά επαγγελματικής δραστηριότητας·

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γυναίκες με αναπηρίες διαθέτουν 
χαμηλότερο επίπεδο σπουδών, πράγμα που τις εξαναγκάζει να αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την αναζήτηση εργασίας·

6. θεωρεί σημαντικό να περιληφθεί η έννοια της "ευελιξίας" στα θέματα που συνδέονται με 
αναπηρίες, δεδομένου ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ούτως ώστε να μπορούν τα 
μέτρα να προσαρμόζονται σε κάθε περίπτωση·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των 
γυναικών που περιθάλπουν αναπήρους κατά τη χάραξη πολιτικής και τον καθορισμό των 
ενισχύσεων·

8. θεωρεί απαραίτητο να προταθούν μέτρα στήριξης για τις γυναίκες που περιθάλπουν
αναπήρους, πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί πλήρη αφοσίωση κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην μπορούν να ζουν μια φυσιολογική ζωή·

9. πιστεύει ότι ένας από τους κύριους στόχους που πρέπει να καθορίσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες και των 
οικογενειών τους·

10. τονίζει το ρόλο των αγοριών και των κοριτσιών και της εκπαίδευσής τους, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύουν το μέλλον, και υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 
ούτως ώστε τόσο τα κορίτσια με αναπηρίες όσο και εκείνα που δεν έχουν αναπηρίες να 
μετέχουν στην κοινωνία με τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα για να προωθηθεί 
ένα κλίμα συνεργασίας και ενσωμάτωσης·

11. τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν μελέτες και να συλλεχθούν πρόσφατα στοιχεία 
στον τομέα των αναπηριών, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τα κορίτσια, 
δεδομένου ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη δεδομένων·

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι μόνο με εμπεριστατωμένες γνώσεις στον τομέα αυτό θα 
μπορούν να εξασφαλιστούν λύσεις, υπηρεσίες και υποστήριξη·

13. υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι στην ενίσχυση 
και προώθηση της ισότητας ευκαιριών και στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες 
στην εργασία·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρίες τα οποία
αντιμετωπίζουν διαφορετικές δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή και δεν μπορούν πάντοτε 
να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους.

Για το λόγο αυτό, είναι απόλυτη ανάγκη να συνειδητοποιήσει η κοινωνία τόσο τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρίες όσο και την ανάγκη να ληφθούν 
μέτρα που θα επιτρέπουν τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των αναπήρων στην κοινωνία, τη 
διάθεση περισσότερων πόρων για την εξάλειψη των φυσικών και κοινωνικών φραγμών ή την 
άρση κάθε διάκρισης σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες στον εργασιακό χώρο.

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να παρασχεθεί η μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη στις 
προσδοκίες και απαιτήσεις των ατόμων που υποφέρουν από αναπηρία και στις οικογένειές 
τους, καθώς και να παρουσιαστεί ο απαραίτητος ρόλος που διαδραματίζουν οι ενώσεις 
αναπήρων καταβάλλοντας προσπάθειες για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων 
με αναπηρίες.

Η παρούσα έκθεση προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή στη σπουδαιότητα της κοινωνικής 
και εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες από την παιδική τους ηλικία.

Με την έκθεση αυτή, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών σκοπεύει να ευαισθητοποιήσει 
την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να 
προστατεύονται σε περιπτώσεις διακρίσεων και να αξιοποιούν πλήρως και σε ισότιμη βάση 
τα δικαιώματά τους, καθώς επίσης να προωθήσει τον προβληματισμό και το διάλογο σχετικά 
με τα μέτρα που απαιτούνται για να ενθαρρυνθεί η ισότητα και η ανταλλαγή εμπειριών, να 
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, να βελτιωθεί η επικοινωνία 
σχετικά με θέματα αναπηρίας, να προωθηθεί η θετική εικόνα των ατόμων με αναπηρίες, να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη σχετικά με την ετερογενή μορφή αναπηριών και 
διακρίσεων, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το δικαίωμα 
των παιδιών και των νέων με αναπηρίες σε ισότιμη εκπαίδευση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
ευνοείται και να υποστηρίζεται η πλήρης ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και να προωθείται 
η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη που διδάσκουν παιδιά και 
νέους με αναπηρίες προκειμένου να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των σπουδαστών με ειδικές 
ανάγκες στα γενικά ή ειδικευμένα κέντρα καθώς και στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
ανταλλαγών.


