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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unióban fogyatékkal élő nők helyzetéről 
(2006/2277(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által a fogyatékkal élők jogairól szóló, 2006. 
december 16-án elfogadott egyezményre,

– tekintettel az európai fogyatékkal élő nők kiáltványára, amelyet a Fogyatékkal élők 
Európai Fóruma 1997. február 22-én fogadott el,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára1,

– tekintettel a Bizottság „Esélyegyenlőség a fogyatékkal élőknek: európai cselekvési 
terv”(COM(2003)0650) című közleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A6-0000/2007),

A. mivel a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény elismeri, hogy a fogyatékkal 
élő nők és leányok esetében mid családon belül, mind pedig azon kívül magasabb az 
erőszak, a sérülések, a visszaélés, az elhagyatottság vagy gondatlanság, a bántalmazás 
vagy a kizsákmányolás kockázata,

B. mivel a fogyatékkal élők nagyon vegyes összetételű csoportot alkotnak,

C. mivel mind az európai intézményeknek mind pedig a nemzeti és regionális hatóságoknak 
támogatniuk kell azokat a fellépéseket, amelyek célja a személyek egyenlőségének 
ténylegessé és hatékonnyá tétele,

D. mivel a fogyatékkal élő nők női mivoltuk és fogyatékosságuk folytán két okból is 
hátrányos megkülönböztetés áldozatai,

E. mivel az egyenlő bánásmód alapvető jog,

1. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek kísérletet a meglévő akadályok és 
korlátok felszámolására, megkönnyítve ezáltal a nők és a leányok részvételét a politikai, 
kulturális, társadalmi és szakmai életben;

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a fogyatékkal élő nők előmenetelét 
a társadalmi és szakmai életben, ahol jelenleg még igen alacsony számban vannak 
képvisletetve;

  
1 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
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3. megjegyzi, hogy a fogyatékban szenvedőket már gyermekkortól integrálni kell a fogyaték 
jellegétől függetlenül;

4. megítélése szerint összefüggés van a fogyaték és az elért oktatási szint között, ami utólag 
kihat a szakmai tevékenyég arányára;

5. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fogyatékkal élő nők a legalacsonyabb képzettségi 
szintet mutatják, és következésképpen nagy nehézségekkel szembesülnek a 
munkakeresésben;

6. fontosnak tartja a „rugalmasság” fogalmának bevezetését a fogyatékhoz kapcsolódó 
területeken, mivel minden eset különböző, és a politikák így alkalmazhatóak lehetnek az 
egyes helyzetekre;

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a politikák kidolgozása és a támogatások 
megállapítása során vegyék figyelembe azoknak a nőknek a helyzetét, akik fogyatékkal 
élőket tartanak el;

8. szükségesnek ítéli támogató intézkedések javasolását azon nők számára, akik fogyatékkal 
élőket tartanak el és gyakran minden idejüket nekik szentelik, annak érdekében, hogy 
normális hétköznapi életet élhessenek;

9. az egyik fő célkitűzés, amelyre az Európai Uniónak törekednie kell, a fogyatékkal élők és 
a családjuk életminőségének javítása;

10. kiemeli a fiúk és leányok szerepét és oktatását, amennyiben a jövőt képviselik, és 
hangsúlyozza, hogy a leányoknak, akár fogyatékkal élnek, akár nem, azonos esélyeket és 
azonos jogokat kellene kapniuk a társadalomban egy együttműködési és integrációs légkör 
létrehozása céljából;

11. hangsúlyozza, hogy tanulmányokat kell végezni és össze kell gyűjteni legújabb adatokat a 
fogyatékra vonatkozóan, a nőkre és leányokra helyezve a hangsúlyt, mivel e területen az 
adatok nagyon hiányosak;

12. emlékezteti a Bizottságot arra, hogy csak a téma elmélyült ismeretében lehet 
megoldásokat, szolgáltatásokat és támogatást nyújtani;

13. emlékeztet a szociális partnerek fontos szerepére az esélyegyenlőség és a fogyatékkal 
élőknek a munka világába való bejutása előmozdításában;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Az Európai Unióban sok fogyatékkal élő személy szembesül különböző nehézségekkel a 
mindennapi életben, és nem tudják minden esetben teljes mértékben gyakorolni jogaikat.

Következésképpen a társadalom mozgósítása a legsürgetőbb azon nehézségek tekintetében, 
amelyekkel a fogyatékkal élő nők szembesülnek, de fontos a fogyatékkal élőknek a 
társadalomba való beilleszkedését javító intézkedések elfogadása is, valamint további 
eszközök megvalósítása a fizikai és szociális korlátok lebontása, és a szakmai életben a 
fogyatékkal élőkkel szemben táplált megkülönböztetés minden fajtájának felszámolása 
érdekében.

A jelentés célja a fogyatékkal élők és családjuk óhajainak és kéréseinek fenntartás nélküli 
támogatása, valamint a fogyatékkal élők egyesületei által az e személyek életminőségének 
javításában betöltött szerep hangsúlyozása.

A jelentés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a fogyatékkal élők gyermekkortól kezdődő 
társadalmi és oktatási integrációjának fontosságára.

E jelentéssel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság mozgósítani kívánja az európai 
közvéleményt a fogyatékkal élőknek a megkülönböztetéssel szembeni védelemhez való joga, 
valamint a jogaik teljes és egyenlő érvényesítése tekintetében. Emellett elmélkedést és vitát 
kíván kiváltani azon intézkedésekről, amelyek szükségesek az egyenlőség és a 
tapasztalatcsere előmozdításához, a valamennyi résztvevő fél közötti együttműködés 
megerősítéséhez, a fogyatékról szóló kommunikáció javításához és a fogyatékkal élő 
személyekről alkotott pozitív kép előmozdításához. Mozgósítani kívánja a közvéleményt a 
fogyatékosság és a megkülönböztetés formáinak sokfélesége iránt, és hangsúlyt kíván 
helyezni a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok jogai iránti érzékenységre az oktatáshoz 
való jog terén, a társadalomba való teljes beilleszkedésük előmozdítása és támogatása 
céljából, egy európai együttműködés előmozdítására a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok 
oktatására szakosodott szakemberek között a különleges tanulási igényű kisiskolások és 
tanulók hagyományos vagy sajátos központokban való beilleszkedésének, valamint nemzeti 
és európai csereprogramokban való részvételüknek a javítása érdekében.
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