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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de situatie van vrouwen met een handicap in de Europese Unie
(2006/2277(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het Verdrag over de rechten van personen met een handicap, dat op 13 december 
2006 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen, 

– gezien het Manifest van gehandicapte vrouwen in Europa, dat op 22 februari 1997 door 
het Europees Gehandicaptenforum werd aangenomen,

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie1,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Gelijke kansen voor personen met een 
handicap: een Europees actieplan” (COM(2003)0650),

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2007),

A. overwegende dat het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van personen met 
een handicap erkent dat gehandicapte vrouwen en meisjes vaak, zowel binnen de 
huiselijke sfeer als daarbuiten, een verhoogd risico lopen slachtoffer te worden van 
geweld, aantasting van de lichamelijke integriteit, misbruik, verlating, verwaarlozing, 
mishandeling of uitbuiting,

B. overwegende dat personen met een handicap een zeer diverse en heterogene groep 
vormen,

C. overwegende dat de Europese instellingen evenals de nationale en regionale overheden 
activiteiten dienen te stimuleren die zijn gericht op het daadwerkelijk en op effectieve 
wijze creëren van gelijkheid tussen personen, 

D. overwegende dat gehandicapte vrouwen dubbel worden gediscrimineerd, omdat zij vrouw 
zijn én gehandicapt,

E. overwegende dat het recht op gelijke behandeling een fundamenteel recht is,

1. roept de Commissie en de lidstaten op zich in te spannen om de bestaande belemmeringen 
en obstakels op te heffen, opdat vrouwen en meisjes makkelijker kunnen deelnemen aan 
het politieke, culturele en sociale leven en het beroepsleven;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten de deelname van gehandicapte vrouwen te 
stimuleren in de sectoren van het sociale leven en het beroepsleven waarin zij nog 
onvoldoende zijn vertegenwoordigd;

  
1 PB C 364, 18.12.2000, blz. 1.
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3. wijst erop dat het belangrijk is personen met elke willekeurige handicap reeds van kinds af 
aan te integreren;

4. meent dat er een verband bestaat tussen het gehandicapt zijn en het behaalde
opleidingsniveau, en de latere gevolgen daarvan op de arbeidsparticipatiegraad;

5. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat gehandicapte vrouwen vaak een laag 
opleidingsniveau hebben, waardoor zij grote problemen ondervinden bij het vinden van 
een baan;

6. is van mening dat het belangrijk is het begrip “flexibiliteit” te introduceren in sectoren die 
verband houden met handicaps, aangezien ieder geval anders is, zodat het beleid aan 
iedere situatie kan worden aangepast;

7. roept de Commissie en de lidstaten op bij het uitwerken van hun beleid en het vaststellen 
van steun rekening te houden met de situatie van vrouwen die voor gehandicapte personen 
moeten zorgen;

8. acht het noodzakelijk voorstellen te doen voor ondersteuningsmaatregelen voor vrouwen 
die voor gehandicapte personen moeten zorgen, een taak waaraan zij zich vaak volledig 
moeten wijden, zodat zij geen normaal dagelijks leven kunnen leiden;

9. is van mening dat een van de belangrijkste doelstellingen die de Europese Unie moet 
nastreven bestaat in het verbeteren van de levenskwaliteit van personen met een handicap 
en hun gezinnen;

10. wijst op de rol van jongens en meisjes en hun opleiding, aangezien zij de toekomst zijn, en 
onderstreept dat meisjes met of zonder handicap met dezelfde kansen en rechten aan de 
maatschappij moeten deelnemen, teneinde een sfeer van samenwerking en integratie te 
creëren;

11. onderstreept de noodzaak studies uit te voeren en recente gegevens over handicaps te 
verzamelen en daarbij de nadruk te leggen op vrouwen en meisjes, aangezien aan 
gegevens op dit gebied een groot gebrek is;

12. herinnert de Commissie eraan dat alleen met een grondige kennis van dit onderwerp  
oplossingen kunnen worden aangedragen en diensten en ondersteuning kunnen worden 
aangeboden;

13. herinnert aan de belangrijke rol die de sociale partners spelen bij het bevorderen van 
gelijke kansen en de toegang van personen met een handicap tot de arbeidsmarkt;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.



PR\648531NL.doc 5/5 PE 382.510v02-00

NL

TOELICHTING

In de Europese Unie leeft een groot aantal personen met een handicap die dagelijks op 
verschillende problemen stuiten en hun rechten niet altijd volledig kunnen uitoefenen.

Het is dan ook van het grootste belang niet alleen dat de maatschappij zich bewust wordt van 
de moeilijkheden die gehandicapte vrouwen ondervinden, maar ook dat er maatregelen 
worden genomen om de integratie van personen met een handicap in de samenleving te 
verbeteren. Bovendien dienen er aanvullende maatregelen te worden genomen om de fysieke 
en sociale belemmeringen weg te nemen en elke vorm van discriminatie van personen met 
een handicap op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Dit verslag heeft als doel de ambities en wensen van personen met een handicap en hun 
familie zo veel mogelijk te steunen en te onderstrepen dat verenigingen van gehandicapte 
personen een onmisbare rol spelen bij het verbeteren van de levenskwaliteit van deze 
personen. 

Dit verslag is daarnaast bedoeld om de aandacht te vestigen op het feit dat het belangrijk is dat 
gehandicapte personen al op jonge leeftijd integreren in de maatschappij en op school.

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid hoopt door middel van dit rapport 
de publieke opinie in Europa ontvankelijk te maken voor het recht van gehandicapte personen 
op bescherming tegen discriminatie en op volledige en rechtvaardige uitoefening van hun 
rechten.
Tevens wil zij mensen aan het denken zetten en een debat op gang brengen over de 
maatregelen die nodig zijn om gelijke behandeling en uitwisseling van ervaringen te 
bevorderen, de samenwerking tussen alle betrokkenen partijen uit te breiden, de 
communicatie over handicaps te verbeteren en een positief imago van personen met een 
handicap te creëren. Zij wil bovendien de publieke opinie bewust maken van de 
verscheidenheid aan handicaps en de verschillende vormen van discriminatie en legt daarbij 
het accent op het recht van gehandicapte kinderen en jongeren op gelijke behandeling in het 
onderwijs. Op die manier bevordert en steunt zij hun volledige integratie in de maatschappij 
en moedigt zij de oprichting aan van een Europees samenwerkingsverband tussen 
onderwijzers ten behoeve van kinderen en jongeren met een handicap, teneinde de integratie 
van leerlingen en studenten met specifieke behoeften in reguliere en gespecialiseerde 
instellingen te verbeteren en hun deelname aan nationale en Europese 
uitwisselingsprogramma’s te stimuleren.


