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26.11.2018 B8-0547/1 

Изменение  1 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Анхела 

Валина, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0547/2018 

Роса Естарас Ферагут 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Положението на жените с увреждания 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че мерките за 

строги икономии оказват отрицателно 

въздействие върху жените и хората с 

увреждания като цяло, което води до 

множествена дискриминация; 

З. като има предвид, че мерките за 

строги икономии оказват отрицателно 

въздействие върху жените и хората с 

увреждания като цяло, което води до 

множествена дискриминация; като има 

предвид, че социално-икономическото 

положение на хората с увреждания се 

влоши значително вследствие на 

налагането на политики на строги 

икономии и атаките срещу социалните 

и трудовите права от страна на ЕС, 

които оказаха особено въздействие 

върху жените с увреждания; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Изменение  2 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Анхела 

Валина, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0547/2018 

Роса Естарас Ферагут 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Положението на жените с увреждания 

Предложение за резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Вa. като има предвид, че ежедневно 

на хората с увреждания се отказват 

основни права, като се затвърждават 

трудностите във връзка с достъпа до 

предоставяща права платена заетост, 

както в публичния, така и в частния 

сектор; като има предвид, че 

професионалното обучение на хората с 

увреждания не е на висотата на това, 

което е необходимо и би могло да се 

постигне, за да се даде възможност за 

придобиване на знанията, уменията и 

компетентностите, които са 

необходими за включване в 

професионалния живот; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/3 

Изменение  3 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Анхела 

Валина, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0547/2018 

Роса Естарас Ферагут 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Положението на жените с увреждания 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

М. като има предвид, че хората с 

увреждания, и по-специално жените с 

увреждания, имат по-ниски доходи и са 

изложени на по-висок риск от бедност и 

социално изключване; като има 

предвид, че положението на работещите 

жени с увреждания с течение на времето 

се е влошило в сравнение с това на 

мъжете (броят на бедните работещи 

жени е бил 10% през 2007 г. и 12% през 

2014 г.); 

М. като има предвид, че хората с 

увреждания, и по-специално жените с 

увреждания, имат по-ниски доходи и са 

изложени на по-висок риск от бедност и 

социално изключване; като има 

предвид, че състоянията на бедност и 

изключване се затвърждават, когато 

социалната закрила е очевидно 

недостатъчна; като има предвид, че 

положението на работещите жени с 

увреждания с течение на времето се е 

влошило в сравнение с това на мъжете 

(броят на бедните работещи жени е бил 

10% през 2007 г. и 12% през 2014 г.); 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Изменение  4 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Анхела 

Валина, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0547/2018 

Роса Естарас Ферагут 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Положението на жените с увреждания 

Предложение за резолюция 

Съображение О 

 

Предложение за резолюция Изменение 

О. като има предвид, че подкрепата, 

защитата и комуникацията, както и 

грижите и здравните услуги, 

включително тези, свързани с 

първичната здравна грижа, насилието 

срещу жените, грижите за децата и 

майчинството, следва да бъдат напълно 

достъпни на всички езици и във всички 

форми и формати за всички жени, и 

особено за жените и момичетата с 

увреждания; 

О. като има предвид, че 

продължават да съществуват 

трудности при получаването на 

достъп до здравни центрове, болнични 

грижи, помощни продукти, лекарства 

и основни терапии за наблюдение и 

рехабилитация; като има предвид, че 

продължават да съществуват 

сериозни проблеми с мобилността, 

независимо дали се дължат на 

архитектурни препятствия, които 

възпрепятстват движението в 

обществените места и по улиците, 

или поради ограничения достъп до 

обществения и колективния 

транспорт; като има предвид, че 

продължават да съществуват пречки 

за комуникацията (като например 

липсата на жестомимични преводачи 

в обществените служби и слабата 

достъпност на телевизионните 

услуги за глухите хора), които 

ограничават и възпрепятстват 

достъпа до обществени услуги и 

информация; като има предвид, че 

подкрепата, защитата, комуникацията, 

грижите и здравните услуги, като 

например тези, свързани с първичната 

здравна грижа, насилието срещу 
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жените, грижите за децата и 

майчинството, следва да бъдат напълно 

достъпни на всички езици и във всички 

форми и формати за всички жени, и 

особено за жените и момичетата с 

увреждания; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/5 

Изменение  5 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Анхела 

Валина, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0547/2018 

Роса Естарас Ферагут 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Положението на жените с увреждания 

Предложение за резолюция 

Съображение Р 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Р. като има предвид, че въпреки 

многобройните международни 

конвенции и разпоредби на 

европейското право, както и настоящата 

Европейска стратегия за хората с 

увреждания, хората с увреждания все 

още не се ползват изцяло от своите 

граждански и социални права; като има 

предвид, че жените и момичетата с 

увреждания остават в периферията на 

процесите на вземане на решения и 

напредъка в посока на равенството 

между половете; 

Р. като има предвид, че въпреки 

многобройните международни конвенции 

и разпоредби на европейското право, 

както и настоящата Европейска стратегия 

за хората с увреждания, хората с 

увреждания все още не се ползват изцяло 

от своите граждански и социални права; 

като има предвид, че равният достъп 

до култура, спорт и отдих и 

равноправното участие в социалния и 

политическия живот не са 

гарантирани; като има предвид, че 

специалистите, работещи в тези 

области, са подценени; като има 

предвид, че всички горепосочени 

конвенции и разпоредби системно се 

пренебрегват, като същевременно на 

работниците и хората с увреждания 

продължават да се отказват основни 

права; като има предвид, че жените и 

момичетата с увреждания остават в 

периферията на процесите на вземане на 

решения и напредъка в посока на 

равенството между половете; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/6 

Изменение  6 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Анхела 

Валина, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0547/2018 

Роса Естарас Ферагут 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Положението на жените с увреждания 

Предложение за резолюция 

Съображение Ц 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ц. като има предвид, че пълната 

интеграция в обществото се постига 

главно чрез качествена заетост и 

достъпно и приобщаващо образование 

и че заетостта се разглежда не само като 

източник на доходи, но и като 

механизъм за социална интеграция, тъй 

като създава връзка с обществото, 

междуличностни отношения и чувство 

за участие в социалния, културния и 

икономическия живот; 

Ц. като има предвид, че в 

държавната училищна система 

липсват човешки, материални и 

педагогически ресурси за подходящо 

придружаване и ефективно 

приобщаване на децата и младите хора 

със специални образователни 

потребности; като има предвид, че 

пълната интеграция в обществото се 

постига главно чрез качествена заетост и 

достъпно образование; като има 

предвид, че заетостта не само се 

разглежда като източник на доходи, но 

също така се е превърнала в 
механизъм за социална интеграция, тъй 

като създава връзка с обществото, 

междуличностни отношения и чувство 

за участие в социалния, културния и 

икономическия живот; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Изменение  7 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Патрик Льо Ярик, Анхела 

Валина, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0547/2018 

Роса Естарас Ферагут 

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете 

Положението на жените с увреждания 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16а. настоятелно призовава 

държавите членки да прилагат 

принципа на равно заплащане за 

еднакъв труд, да се борят срещу 

дискриминацията в заплащането и да 

гарантират равенство между жените 

и мъжете, включително по отношение 

на хората с увреждания; 

Or. en 

 

 


