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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o položaju invalidnih žensk v Evropski uniji 
(2006/2277(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju konvencije o pravicah invalidov, ki jo je sprejela generalna skupščina 
Združenih narodov 13. decembra 2006, 

– ob upoštevanju manifesta evropskih invalidnih žensk, ki ga je 22. februarja 1997 sprejel 
evropski forum invalidov,

– ob upoštevanju listine Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah1, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Enake možnosti za invalide: evropski 
akcijski načrt (KOM(2003)0650),

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2007),

A. ker konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov priznava, da so invalidne ženske 
in dekleta v družini ali izven nje pogosteje izpostavljene nasilju, poškodbam, zlorabam, 
zapuščenosti, malomarnemu ali slabemu ravnanju in izkoriščanju,

B. ker invalidne osebe predstavljajo zelo raznoliko in heterogeno skupino,

C. ker morajo tako evropske institucije kot nacionalne in regionalne oblasti spodbujati 
ukrepe, s katerimi bo enakost med ljudmi postala resnična in učinkovita,

D. ker so invalidne ženske dvakrat zapostavljene, prvič kot ženske in drugič zaradi svoje 
invalidnosti,

E. ker je enakost obravnavanja temeljna pravica,

1. poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo obstoječe ovire in prepreke ter tako 
olajšajo udeležbo žensk in deklet v političnem, kulturnem, družbenem in poklicnem 
življenju;

2. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo napredovanje invalidnih žensk na 
področjih družbenega in poklicnega življenja, kjer so še vedno premalo prisotne;

3. poudarja, da je treba osebe z različnimi oblikami invalidnosti že od otroških let 
vključevati v družbo;

4. meni, da obstaja povezava med invalidnostjo in doseženo stopnjo izobrazbe, kar omejuje 
poklicno dejavnost;

5. izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da invalidne ženske dosežejo nižjo stopnjo izobrazbe, 
zaradi česar imajo večje težave pri iskanju zaposlitve;

  
1 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.



PE 382.510v02-00 4 PR\648531SL.doc

SL

6. meni, da morajo področja, ki so povezana z invalidnostjo, postati bolj fleksibilna, saj bi se 
na ta način politika lahko prilagodila posameznim primerom, ki se med seboj zelo 
razlikujejo;

7. poziva Komisijo in države članice, naj pri oblikovanju politike in dodelitvi pomoči 
upoštevajo položaj žensk, ki skrbijo za invalidne osebe;

8. meni, da je treba predlagati ukrepe za podporo ženskam, ki skrbijo za invalidne osebe, 
čemur pogosto posvečajo ves svoj čas, da bi lahko normalno živele;

9. meni, da je eden od glavnih ciljev, ki bi si jih morala postaviti Evropska unija, izboljšanje 
kakovosti življenja invalidnih oseb in njihovih družin;

10. poudarja pomen otrok in njihove izobrazbe za prihodnost, pri čemer morajo biti dekleta, ki 
so invalidna, in tista, ki niso, deležna enakih možnosti in pravic, kar bo pripomoglo k 
ustvarjanju vzdušja sodelovanja in vključevanja;

11. poudarja, da je treba opraviti raziskave in zbrati zadnje podatke o invalidnosti s 
poudarkom na ženskah in dekletih, ker so na tem področju podatki zelo pomanjkljivi;

12. opozarja Komisijo, da je samo s poglobljenim poznavanjem tega področja možno najti 
rešitve ter nuditi potrebne storitve in pomoč;

13. opozarja na pomembno vlogo socialnih partnerjev pri spodbujanju enakih možnosti in 
dostopa do trga dela za invalidne osebe;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

V Evropski uniji je veliko število invalidnih oseb, ki se v vsakodnevnem življenju srečujejo z 
različnimi težavami in ne morejo v celoti uveljavljati svojih pravic.

Zato je nujno ozavestiti družbo o težavah, s katerimi se srečujejo invalidne ženske, in sprejeti 
ukrepe, ki bodo izboljšali vključevanje invalidov v družbo, ter nameniti več sredstev za 
odstranitev fizičnih in družbenih ovir ter odpravo vseh oblik diskriminacije invalidov v 
poklicnem življenju.

Namen tega poročila je v celoti podpreti prizadevanja in zahteve invalidnih oseb in njihovih 
družin ter poudariti nepogrešljivo vlogo, ki jo imajo združenja invalidov pri izboljšanju 
kakovosti njihovega življenja.

Poleg tega želi opozoriti na pomembnost vključevanja invalidnih oseb v družbo in 
zagotavljanja njihovega šolanja že od otroštva dalje.

S tem poročilom želi odbor za pravice žensk in enakost spolov osvestiti evropsko javno 
mnenje o pravici invalidov, da se jih zaščiti pred diskriminacijo in se jim zagotovi polno 
uživanje njihovih pravic. Spodbuditi želi tudi razmišljanje in razpravo o potrebnih ukrepih za 
spodbujanje enakosti in izmenjave izkušenj, okrepitev sodelovanja vseh vpletenih strani, 
izboljšanje obveščanja o invalidnosti ter spodbujanje pozitivne podobe invalidov. Poleg tega 
želi osvestiti javno mnenje o raznovrstnih oblikah invalidnosti in diskriminacije ter zlasti o 
pravici invalidnih otrok in mladine do enakih možnosti na področju izobraževanja, kar bo 
spodbudilo njihovo polno vključevanje v družbo in pospešilo razvoj evropskega sodelovanja 
med učitelji invalidnih otrok in mladine z namenom boljšega vključevanja učencev in 
študentov s posebnimi potrebami v redne ali specializirane šole kakor tudi v nacionalne in 
evropske programe izmenjave. 
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