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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej
(2006/2277(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Konwencję w sprawie praw osób niepełnosprawnych przyjętą przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 grudnia 2006 r., 

– uwzględniając Manifest kobiet niepełnosprawnych Europy ogłoszony na Europejskim 
Forum Osób Niepełnosprawnych dnia 22 lutego 1997 r.,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej1, 

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Równość szans dla osób niepełnosprawnych: 
europejski plan działania” (COM(2003)0650),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych uznaje, 
że niepełnosprawne kobiety i dziewczynki są zwykle bardziej narażone, w domu i poza 
nim, na przemoc, obrażenia lub maltretowanie, porzucenie, niedbałe lub złe traktowanie i 
wykorzystywanie,

B. mając na uwadze, że osoby niepełnosprawne stanowią bardzo zróżnicowaną i 
niejednorodną grupę,

C. mając na uwadze, że instytucje europejskie, jak również władze krajowe i lokalne 
powinny promować działania na rzecz faktycznego i efektywnego równouprawnienia, 

D. mając na uwadze, że niepełnosprawne kobiety są ofiarami podwójnej dyskryminacji, po 
pierwsze jako kobiety, a po drugie jako niepełnosprawne,

E. mając na uwadze, że równe traktowanie jest podstawowym prawem,

1. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o starania na rzecz likwidacji istniejących 
przeszkód i barier, tak aby ułatwić udział kobiet i dziewczynek w życiu politycznym, 
kulturalnym, społecznym i zawodowym;

2. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o stymulowanie udziału kobiet 
niepełnosprawnych w tych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, gdzie ich 
obecność jest wciąż niewystarczająca;

3. podkreśla znaczenie dążenia do integracji od wczesnego dzieciństwa osób dotkniętych 
jakąkolwiek formą niepełnosprawności;

  
1 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
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4. uważa, że istnieje związek między niepełnosprawnością i osiągniętym stopniem 
wykształcenia, co przekłada się później na wskaźniki aktywności zawodowej;

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że niepełnosprawne kobiety osiągają niższy poziom 
wykształcenia, co powoduje, że mają większe trudności ze znalezieniem pracy; 

6. ponieważ każdy przypadek jest inny uważa za istotne wprowadzenie pojęcia 
„elastyczności” w dziedzinach związanych z niepełnosprawnością, aby możliwe było 
dostosowanie działań politycznych do każdej sytuacji;

7. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o uwzględnienie sytuacji kobiet 
opiekujących się niepełnosprawnymi podczas przygotowywania polityki i programów 
pomocowych;

8. uważa za konieczne zaproponowanie środków wsparcia dla kobiet opiekujących się  
niepełnosprawnymi, co w wielu przypadkach wymaga całkowitego poświęcenia i 
uniemożliwia prowadzenie normalnego życia;

9. jest zdania, że jednym z głównych celów Unii Europejskiej powinna być poprawa jakości 
życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

10. podkreśla rolę dzieci i ich wychowania, ponieważ są naszą przyszłością, i podkreśla, że 
należy dążyć do tego, aby zarówno niepełnosprawne, jak i w pełni sprawne dziewczynki 
uczestniczyły w życiu społecznym na zasadzie równych szans i praw, w celu zapewnienia 
atmosfery współpracy i integracji;

11. podkreśla konieczność przeprowadzenia badań i zebrania najnowszych danych na temat 
niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dziewczynek, gdyż brak 
jest danych z tego zakresu;

12. przypomina Komisji, że tylko dzięki pogłębionej znajomości tematu można znaleźć 
użyteczne rozwiązania i zapewnić pomoc;

13. przypomina o ważnej roli partnerów społecznych we wspieraniu i promowaniu równości 
szans i dostępu osób niepełnosprawnych do zatrudnienia;

14. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.
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UZASADNIENIE

W Unii Europejskiej mieszka znaczna liczba osób niepełnosprawnych, które każdego dnia 
borykają się z różnego rodzaju trudnościami i nie zawsze mogą w pełni korzystać ze swych 
praw. 

W związku z tym istnieje paląca potrzeba, aby nie tylko uświadomić społeczeństwu trudności, 
jakie napotykają niepełnosprawne kobiety, ale także podjąć działania na rzecz lepszej 
integracji niepełnosprawnych w społeczeństwie, wyasygnowania większych środków na ich 
potrzeby i usunięcia fizycznych i społecznych przeszkód lub likwidacji wszelkiej 
dyskryminacji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy. 

Celem niniejszego sprawozdania jest okazanie jak najszerszego wsparcia aspiracjom i 
żądaniom osób borykających się z niepełnosprawnością i ich rodzinom, jak również 
nieodzownej pracy, jaką stowarzyszenia osób niepełnosprawnych wykonują na rzecz poprawy 
jakości życia niepełnosprawnych.

Celem niniejszego sprawozdania jest zwrócenie uwagi na znaczenie integracji społecznej i 
edukacyjnej osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa. 

Za pomocą niniejszego sprawozdania Komisja Praw Kobiet usiłuje: uświadomić europejskiej 
opinii publicznej prawo osób niepełnosprawnych do ochrony przed dyskryminacją i do 
pełnego i równoprawnego korzystania z przysługujących im praw, pobudzić refleksję i debatę 
nad środkami niezbędnymi dla promowania równouprawnienia i wymiany doświadczeń, 
nasilić współpracę między wszystkimi zaangażowanymi stronami, poprawić stan informacji 
na temat niepełnosprawności, promować pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych, 
uświadomić różnorodność spotykanych typów niepełnosprawności i dyskryminacji oraz 
poświęcić szczególną uwagę zwiększeniu świadomości na temat prawa dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej do równoprawnego wykształcenia, co ma sprzyjać i pomagać w ich pełnej 
integracji w społeczeństwie i wspierać rozwój europejskiej współpracy między pedagogami 
pracującymi z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, w celu poprawienia integracji uczniów i 
studentów o specjalnych potrzebach w powszechnych lub specjalnych placówkach 
oświatowych, jak również w ramach krajowych i europejskich programów wymiany. 
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