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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind situaţia femeilor cu handicap în Uniunea Europeană 
(2006/2277 (INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Convenţia privind drepturile persoanelor cu handicap, adoptată de către 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, 

– având în vedere Manifestul femeilor cu handicap din Europa, adoptat de către Forumul 
european al persoanelor cu handicap la 22 februarie 1997,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene1, 

– având în vedere comunicarea Comisiei, intitulată „Egalitate de şanse pentru persoanele cu 
handicap: un plan de acţiune european” (COM(2003)0650),

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe (A6-
0000/2007),

A. întrucât Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap recunoaşte 
că femeile şi fetele cu handicap sunt expuse, atât în interiorul cât şi în afara familiei, la un 
risc mai mare de violenţă, de atingere adusă integrităţii fizice sau de abuz, de abandon sau 
tratament neglijent, de maltratare sau exploatare,

B. întrucât persoanele cu handicap reprezintă o categorie foarte diversă şi eterogenă,

C. întrucât atât instituţiile europene, cât şi autorităţile naţionale şi regionale trebuie să 
încurajeze acţiuni prin care egalitatea între persoane să devină reală şi efectivă,

D. întrucât femeile cu handicap suferă de o dublă discriminare, aceea de a fi femei şi aceea de 
a avea un handicap,

E. întrucât egalitatea de tratament este un drept fundamental,

1. solicită Comisiei şi statelor membre să încerce să elimine obstacolele şi barierele 
existente, astfel încât să se faciliteze participarea femeilor şi fetelor la viaţa politică, 
culturală, socială şi profesională;

2. solicită Comisiei şi statelor membre să impulsioneze progresul femeilor cu handicap în 
domeniile vieţii sociale şi profesionale în care acestea sunt, în continuare, insuficient 
reprezentate;

3. relevă importanţa integrării încă din copilărie a persoanelor care suferă de orice tip de 
handicap;

4. consideră că există o relaţie între handicap şi nivelul de studii realizate şi că acest lucru 
are consecinţe la nivelul ratei de activitate profesională;

  
1 JO C 364, 18.12.2000, p. 1
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5. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că femeile cu handicap prezintă un nivel de 
educaţie din cele mai scăzute şi, în consecinţă, se confruntă cu dificultăţi sporite la 
căutarea unui loc de muncă;

6. consideră că este important să se introducă conceptul de „flexibilitate” în domeniile legate 
de handicap, având în vedere că fiecare caz este diferit, astfel încât politicile să poată fi 
adaptate fiecărei situaţii;

7. invită Comisia şi statele membre să ia în considerare situaţia femeilor care au persoane cu 
handicap în întreţinere la elaborarea politicilor şi stabilirea ajutoarelor;

8. consideră că este necesar să se propună măsuri de sprijinire a femeilor care au în 
întreţinere persoane cu handicap, cărora trebuie, de multe ori, să le consacre întregul lor 
timp, astfel încât aceste femei să poată avea o viaţă zilnică normală;

9. consideră că unul dintre principalele obiective pe care Uniunea Europeană ar trebui să şi 
le fixeze este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi a familiilor lor;

10. relevă rolul pe care îl pot juca băieţii şi fetele, precum şi educaţia acestora, având în 
vedere că aceştia reprezintă viitorul, şi subliniază faptul că fetele care prezintă sau nu un 
handicap trebuie să participe la viaţa socială cu şanse şi drepturi egale în vederea 
instaurării unui climat de cooperare şi de integrare;

11. subliniază necesitatea de a se realiza studii şi de a se colecta date recente legate de 
handicap, acordându-se o atenţie specială femeilor şi fetelor, având în vedere că există o 
lipsă importantă de date în acest domeniu;

12. reaminteşte Comisiei că doar o cunoaştere aprofundată a subiectului permite găsirea de 
soluţii şi furnizarea de servicii şi de asistenţă;

13. reaminteşte importanţa partenerilor sociali pentru promovarea egalităţii şanselor şi pentru 
accesul pe piaţa muncii al persoanelor cu handicap;

14. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la Unión Europea hay un número importante de personas con discapacidad que se 
enfrentan en su vida diaria a dificultades de diverso tipo y que no siempre pueden ejercer 
plenamente sus derechos.

Es, por lo tanto, una necesidad de primer orden, no sólo la concienciación de la sociedad 
respecto a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad sino también la 
necesidad de  tomar medidas que permitan una mayor integración de los discapacitados en la 
sociedad, la asignación de más recursos a la supresión de las barreras físicas y sociales o la
eliminación de toda discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Con este informe se quiere manifestar el más amplio apoyo a las aspiraciones y demandas de 
las personas que padecen situaciones de discapacidad y a sus familias, así como el 
imprescindible papel que las asociaciones de discapacitados llevan a cabo en favor de una 
mejor calidad de vida para las personas con discapacidad.

En este informe se pretende llamar la atención sobre la importancia de la integración social y 
educativa, desde la niñez, de las personas con discapacidad.

Mediante este informe, la Comisión de la Mujer pretende sensibilizar a la opinión pública 
europea sobre el derecho de las personas con discapacidad a verse protegidas frente a la 
discriminación y a disfrutar plena y equitativamente de sus derechos; fomentar la reflexión y 
el debate sobre las medidas necesarias para promover la igualdad y el intercambio de 
experiencias, reforzar la cooperación entre todas las partes implicadas, mejorar la 
comunicación sobre la discapacidad, promover una imagen positiva de las personas con 
discapacidad; sensibilizar sobre la heterogeneidad de las formas de discapacidad y 
discriminación y dedicarle una especial atención a la sensibilización sobre el derecho de los 
niños y jóvenes con discapacidad a la igualdad de enseñanza, de manera que se favorezca y 
apoye su plena integración en la sociedad y se fomente el desarrollo de una cooperación 
europea entre los profesionales de la enseñanza de los niños y jóvenes con discapacidad, a fin 
de mejorar la integración de los alumnos y estudiantes con necesidades específicas en los 
centros ordinarios o especializados, así como en los programas de intercambio nacionales y 
europeos. 
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