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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl neįgalių moterų padėties Europos Sąjungoje
(2006/2277(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2006 m. gruodžio 13 d. priimtą 
konvenciją dėl neįgalių asmenų teisių,

– atsižvelgdamas į 1997 m. vasario 22 d. Europos neįgalių asmenų forume priimtą Europos 
neįgalių moterų manifestą,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Lygios galimybės neįgaliems asmenims: 
Europos veiksmų planas“ (COM(2003)0650),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto (A6-0000/2007) pranešimą,

A. kadangi Jungtinių Tautų konvencijoje dėl neįgalių asmenų teisių pripažįstama, kad dažnai 
neįgalioms moterims ir merginoms jų šeimose ir ne tik jose kyla didesnis smurto, 
kėsinimosi į fizinį neliečiamumą, piktnaudžiavimo, apleidimo ar priežiūros trūkumo, 
blogo elgesio su jomis ir išnaudojimo pavojus,

B. kadangi neįgalūs asmenys sudaro nevienalytę labai skirtingų žmonių grupę,

C. kadangi Europos institucijos, taip pat nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos turi 
skatinti veiksmus, kuriais būtų siekiama tikros ir veiksmingos asmenų lygybės,

D. kadangi neįgalios moterys tampa dvigubos diskriminacijos aukomis, nes, pirma, tai 
pažeidžia jų moteriškumą, antra, tai susiję su pačia negalia,

E. kadangi vienodo požiūrio į visus asmenis teisė yra pagrindinė teisė,

1. ragina Komisiją ir valstybes nares siekti panaikinti esamus barjerus ir kliūtis, kad būtų 
palengvintas moterų ir merginų dalyvavimas politiniame, kultūriniame, socialiniame ir 
profesiniame gyvenime;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares  vis labiau skatinti neįgalias moteris įsitraukti į socialinį 
ir profesinį gyvenimą, kuriame jos dar itin mažai dalyvauja;

3. primena, kad svarbu nuo pat vaikystės integruoti asmenis, turinčius bet kokią negalią;

4. mano, kad yra ryšys tarp negalios ir pasiekto išsilavinimo lygio, kuris vėliau turi įtakos 
profesinio gyvenimo aktyvumui;

  
1 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
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5. pareiškia esąs susirūpinęs tuo, kad neįgalių moterų išsilavinimo lygis yra vienas iš 
žemiausių ir dėl to joms kyla didelių sunkumų ieškant darbo; 

6. mano, kad srityse, susijusiose su negalia, būtina pradėti vartoti sąvoką „lankstumas“, 
kadangi kiekvienu atskiru atveju reikia atitinkamos politikos;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares, rengiant politiką ir nustatant paramą, atsižvelgti į 
moterų, besirūpinančių neįgaliais asmenimis, padėtį ;

8. mano, kad būtina pasiūlyti paramos priemones moterims, kurios rūpinasi neįgaliais 
asmenimis ir dažnai jiems skiria visą savo laiką, kad jos galėtų gyventi įprastą kasdienį 
gyvenimą;

9. sutinka su mintimi, kad vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų yra pagerinti 
neįgalių asmenų ir jų šeimų gyvenimo kokybę;

10. pabrėžia vaikinų ir merginų bei jų auklėjimo svarbą kuriant ateitį, taip pat pabrėžia, kad 
merginos, atsižvelgiant į tai, ar jos turi negalią, ar ne, turėtų galėti naudotis 
visuomeniniame gyvenime tokiomis pačiomis galimybėmis ir teisėmis, kad būtų sukurta 
bendradarbiavimo ir integracijos aplinka;

11. pabrėžia būtinybę tęsti negalios tyrimus ir rinkti naujausius duomenis apie ją, ypač 
atkreipiant dėmesį į moterų ir merginų negalią, nes šioje srityje ypač trūksta duomenų;

12. atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kad tik remiantis išsamia šios srities analize galima 
siūlyti sprendimus, paslaugas ir paramą;

13. primena, kokį svarbų vaidmenį skatinant galimybių lygybę ir neįgalių asmenų patekimą į 
darbo rinką atlieka socialiniai partneriai;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungoje didelis  neįgalių asmenų skaičius kasdien susiduria su įvairiais sunkumais 
ir ne visada gali pasinaudoti visomis savo teisėmis.

Taigi labai svarbu, kad visuomenė suprastų, su kokiais sunkumais susiduria neįgalios 
moterys, taip pat būtina imtis priemonių, kurios padėtų neįgaliems asmenims lengviau 
integruotis į visuomenę, ir būtina taikyti papildomas priemones, kurios padėtų įveikti fizines 
ir socialines kliūtis ir panaikinti bet kokią neįgalių asmenų diskriminaciją profesiniame 
gyvenime.    

Šio pranešimo tikslas – tvirtai paremti neįgalių asmenų ir jų šeimų lūkesčius ir prašymus ir 
pabrėžti, kokį svarbų vaidmenį vaidina neįgalių asmenų asociacijos, siekdamos pagerinti šių 
žmonių gyvenimo kokybę. 

Šis pranešimas skirtas atkreipti dėmesį į tai, kaip svarbu nuo pat vaikystės integruoti neįgalius 
asmenis į visuomeninį gyvenimą ir sudaryti jiems galimybę įgyti išsilavinimą. 

Šiuo pranešimu Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas siekia atkreipti Europos piliečių 
dėmesį į neįgalių asmenų teisę būti apsaugotiems nuo diskriminacijos ir galėti sąžiningai 
naudotis visomis savo teisėmis. Komitetas taip pat siekia pradėti apmąstymus ir diskusijas dėl 
priemonių, kurios skatintų laikytis lygybės ir keistis patirtimi, padėtų stiprinti visų 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą, gerinti informacijos apie negalią sklaidą ir formuoti 
pozityvų neįgalių asmenų įvaizdį. Komitetas taip pat siekia atkreipti piliečių dėmesį į negalios 
formų įvairovę ir padrąsinti taikyti visos Europos mastu naują bendradarbiavimą, į kurį galėtų 
įsitraukti žmonės, dirbantys su neįgaliais vaikais ir jaunuoliais, kad būtų pasiekta dar didesnė 
moksleivių ir studentų, turinčių specialių poreikių ir besimokančių tradicinėse ar 
specializuotose įstaigose, integracija ir paskatinti juos dalyvauti nacionalinėse ir Europos 
mainų programose.  


