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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sieviešu invalīdu tiesībām Eiropas Savienībā
(2006/2277(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2006. gada 13. decembra Konvenciju par invalīdu 
tiesībām,

– ņemot vērā 1997. gada 22. februāra Eiropas Invalīdu forumā pieņemto Eiropas sieviešu 
invalīdu manifestu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu "Vienlīdzīgas iespējas invalīdiem:  Eiropas rīcības 
plāns" (COM(2003)0650),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

A. tā kā ANO Konvencijā par invalīdu tiesībām atzīts, ka sievietes invalīdes un meitenes 
invalīdes ļoti bieži gan ģimenē, gan ārpus mājas pakļautas lielākam vardarbības, viņu 
fiziskās neaizskaramības, ļaunprātīgas izmantošanas, pamestības vai aprūpes trūkuma 
sliktas apiešanās vai izmantošanas riskam;

B. tā kā invalīdi ir ļoti dažāda un neviendabīga grupa;

C. tā kā Eiropas Savienības iestādēm, kā arī valstu un reģionālajām iestādēm jāveicina rīcība, 
lai personu līdztiesība būtu reāla un efektīva;

D. tā kā sievietes invalīdes ir divkāršas diskriminācijas upuri gan tāpēc, ka ir sievietes, gan 
tāpēc, ka ir invalīdes;

E. tā kā vienlīdzīga attieksme ir viena no pamattiesībām,

1. aicina Komisiju un dalībvalstis mēģināt atcelt esošās barjeras un šķēršļus, lai veicinātu 
sieviešu un meiteņu līdzdalību politiskajā, kultūras, sociālajā un profesionālajā dzīvē;

2. prasa Komisijai un dalībvalstīm veicināt sieviešu invalīdu panākumus sociālās un 
profesionālās dzīves jomās, kurās viņas pagaidām nav pietiekami pārstāvētas;

3. norāda, ka ir svarīgi kopš bērnības integrēt invalīdus neatkarīgi no invaliditātes veida;

4. uzskata, ka pastāv saistība starp invaliditāti un sasniegtās izglītības līmeni, kas turpmāk 
ietekmē profesionālās darbības līmeni;

  
1 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
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5. ir norūpējies par to, ka sievietēm invalīdēm ir viens no zemākajiem izglītības līmeņiem un 
viņām tādēļ ir lielas grūtības atrast darbu;

6. uzskata, ka ņemot vērā to, ka katrs gadījums ir īpašs, ir svarīgi iekļaut elastības jēdzienu 
jomās, kas saistītas ar invaliditāti, lai politiku varētu pielāgot katrai situācijai;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādājot politiku un piešķirot atbalstus, ņemt vērā to 
sieviešu stāvokli, kuru apgādībā ir invalīdi;

8. uzskata, ka ir nepieciešams ieteikt atbalsta pasākumus, lai sievietēm, kuru apgādībā ir 
invalīdi, kuriem viņas velta visu savu laiku, būtu normāla ikdienas dzīve;

9. piekrīt, ka viens no galvenajiem Eiropas Savienības mērķiem ir invalīdu un viņu ģimeņu 
dzīves kvalitātes uzlabošana;

10. norāda zēnu un meiteņu, kā nākotnes pārstāvju, kā arī viņu izglītības lomu un uzsver, ka 
meitenēm neatkarīgi no tā, vai viņām ir vai nav invaliditāte, jābūt vienādām iespējām un 
tiesībām, lai radītu sadarbības un integrācijas gaisotni;

11. uzsver nepieciešamību veikt izpēti un vākt jaunākos datus par invaliditāti, īpašu uzmanību 
pievēršot sievietēm un meitenēm, jo datu par šo jomu ir ļoti maz;

12. atgādina Komisijai, ka tikai padziļinātas zināšanas par šo tēmu ļauj rast risinājumus, 
sniegt pakalpojumus un atbalstu;

13. atgādina sociālo partneru svarīgo lomu vienlīdzīgu iespēju veicināšanā un invalīdu 
piekļuves iespēju sekmēšanā darba tirgum;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienībā ir daudz invalīdu, kuri ikdienā sastopas ar dažādām grūtībām un kuriem ne 
vienmēr ir iespēja pilnībā izmantot savas tiesības.

Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai sabiedrībai būtu izpratne par grūtībām, ar kurām sastopas sievietes 
invalīdes, lai tiktu pieņemti pasākumi, kas uzlabotu invalīdu integrēšanu sabiedrībā, kā arī lai 
ieviestu papildu pasākumus, fizisko un sociālo barjeru likvidēšanai un izskaustu jebkādu 
invalīdu diskrimināciju profesionālajā jomā.

Šī ziņojuma mērķis ir pilnībā atbalstīt personu ar invaliditāti un viņu ģimeņu centienus un 
prasības un uzsvērt to neaizstājamo lomu, kāda ir invalīdu asociācijām šo personu dzīves 
kvalitātes uzlabošanā.

Šis ziņojums domāts, lai piesaistītu uzmanību tam, cik svarīga ir invalīdu sociālā integrācija 
un integrācija izglītībā kopš bērnības.

Ar šo ziņojumu Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja vēlas veicināt sabiedriskās 
domas izpratni par to, ka invalīdiem ir tiesības uz aizsardzību pret diskrimināciju un pilnībā 
taisnīgi izmantot savas tiesības. Komiteja vēlas arī raisīt pārdomas un debates par 
nepieciešamajiem pasākumiem vienlīdzības veicināšanai, kā arī viedokļu apmaiņai, stiprināt 
visu iesaistīto pušu sadarbību, uzlabot komunikāciju par invaliditāti un veicināt pozitīvu 
invalīdu tēlu. Tā turklāt domā veicināt sabiedriskās domas izpratni par invaliditātes un 
diskriminācijas dažādajiem veidiem, kā arī uzsvērt izpratnes veicināšanu par bērnu invalīdu 
un jauniešu invalīdu tiesībām uz vienlīdzību izglītība, lai sekmētu un atbalstītu viņu pilnīgu 
integrāciju sabiedrībā un veicinātu bērnu invalīdu un jauniešu invalīdu izglītības profesionāļu 
sadarbības izveidi Eiropas Savienībā, lai uzlabotu skolnieku un studentu ar īpašām 
vajadzībām integrāciju tradicionālos un specializētos centros, kā arī viņu dalību valstu un 
Eiropas apmaiņas programmas.


