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26.11.2018 B8-0547/1 

Pozměňovací návrh  1 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Situace zdravotně postižených žen 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že obezřetnostní 

opatření mají na ženy a na osoby se 

zdravotním postižením obecně negativní 

dopad a způsobují vícenásobnou 

diskriminaci; 

H. vzhledem k tomu, že obezřetnostní 

opatření mají na ženy a na osoby se 

zdravotním postižením obecně negativní 

dopad a způsobují vícenásobnou 

diskriminaci; vzhledem k tomu, že sociálně-

ekonomická situace osob se zdravotním 

postižením se podstatně zhoršila v důsledku 

zavedení politiky úsporných opatření a 

útoků ze strany EU na sociální a pracovní 

práva, které měly zejména dopad na ženy se 

zdravotním postižením;  

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Pozměňovací návrh  2 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Situace zdravotně postižených žen 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že každý den jsou 

osobám se zdravotním postižením odpírána 

základní práva tím, že přetrvávají problémy 

s přístupem k placeným pracovním místům, 

která zakládají práva, a to ve veřejném i 

soukromém sektoru; vzhledem k tomu, že 

odborné vzdělávání osob se zdravotním 

postižením zdaleka nedosahuje toho, co je 

třeba a co by bylo možné dosáhnout proto, 

aby toto vzdělávání umožnilo získávat 

znalosti, dovednosti a kompetence nezbytné 

pro začlenění těchto osob do pracovního 

života; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/3 

Pozměňovací návrh  3 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Situace zdravotně postižených žen 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že osoby, a 

zejména ženy, se zdravotním postižením 

mají nižší příjmy a jsou více ohroženy 

chudobou a sociálním vyloučením; 

vzhledem k tomu, že situace pracujících 

žen se zdravotním postižením se během 

času ve srovnání se situací mužů zhoršila 

(podíl pracujících žen potýkajících se s 

chudobou činil v roce 2007 10 % a v roce 

2014 12 %); 

M. vzhledem k tomu, že osoby, a 

zejména ženy, se zdravotním postižením 

mají nižší příjmy a jsou více ohroženy 

chudobou a sociálním vyloučením; 

vzhledem k tomu, že chudoba a sociální 

vyloučení se prohlubují tam, kde je 

sociální ochrana zjevně nedostatečná; 
vzhledem k tomu, že situace pracujících 

žen se zdravotním postižením se během 

času ve srovnání se situací mužů zhoršila 

(podíl pracujících žen potýkajících se s 

chudobou činil v roce 2007 10 % a v roce 

2014 12 %); 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Pozměňovací návrh  4 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Situace zdravotně postižených žen 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že podpora, 

ochrana a komunikace, jakož i péče a 

zdravotnické služby, včetně těch, které 

souvisejí s primárním zdravím, násilím na 

ženách, péčí o dítě a mateřstvím, by měly 

být plně přístupné ve všech jazycích, 

formách a formátech pro všechny ženy, a 

zejména ženy a dívky se zdravotním 

postižením; 

O. vzhledem k tomu, že přetrvávají 

potíže s přístupem ke zdravotním 

střediskům, nemocniční péči, podpůrným 

produktům, lékům a důležitým terapiím za 

účelem monitorování a rehabilitace; 

vzhledem k tomu, že přetrvávají závažné 

problémy s mobilitou, ať už v důsledku 

architektonických překážek, které brání 

pohybu ve veřejných prostorách a na 

ulicích, nebo omezeného přístupu k 

veřejné a hromadné dopravě; vzhledem k 

tomu, že nadále existují i překážky v 

komunikaci (např. nedostatek tlumočníků 

znakového jazyka ve veřejných službách a 

špatná dostupnost televizního vysílání pro 

neslyšící), které omezují přístup k 

veřejným službám a informacím a brání v 

tomto přístupu; vzhledem k tomu, že 

podpora, ochrana, komunikace, péče a 

zdravotnické služby, např. ty, které 

souvisejí s primárním zdravím, násilím na 

ženách, péčí o dítě a mateřstvím, by měly 

být plně přístupné ve všech jazycích, 

formách a formátech pro všechny ženy, a 

zejména ženy a dívky se zdravotním 

postižením; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/5 

Pozměňovací návrh  5 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Situace zdravotně postižených žen 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že – navzdory 

řadě mezinárodních úmluv a ustanovení 

evropského práva včetně stávající evropské 

strategie pro pomoc osobám se zdravotním 

postižením – osoby se zdravotním 

postižením stále plně nepožívají svá 

občanská a sociální práva; vzhledem k 

tomu, že ženy a dívky se zdravotním 

postižením zůstávají na okraji 

rozhodovacího procesu a pokroku v oblasti 

rovnosti žen a mužů; 

Q. vzhledem k tomu, že – navzdory řadě 

mezinárodních úmluv a ustanovení 

evropského práva včetně stávající evropské 

strategie pro pomoc osobám se zdravotním 

postižením – osoby se zdravotním 

postižením stále plně nepožívají svá 

občanská a sociální práva; vzhledem k tomu, 

že není zaručen rovný přístup ke kultuře, 

sportu a volnočasovým aktivitám ani rovná 

účast na společenském a politickém životě; 

vzhledem k tomu, že pracovníci v těchto 

oblastech nejsou dostatečně oceněni; 

vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené 

úmluvy a ustanovení jsou systematicky 

porušovány a i nadále jsou pracovníkům a 

osobám se zdravotním postižením odpírána 

základní práva; vzhledem k tomu, že ženy a 

dívky se zdravotním postižením zůstávají na 

okraji rozhodovacího procesu a pokroku v 

oblasti rovnosti žen a mužů; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/6 

Pozměňovací návrh  6 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Situace zdravotně postižených žen 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění W 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

W. vzhledem k tomu, že plného 

začlenění do společnosti lze dosáhnout 

zejména díky kvalitnímu zaměstnání a 

dostupnému a inkluzivnímu vzdělání, a že 

zaměstnání je proto považováno nejen za 

zdroj příjmů, ale také za mechanismus 

sociálního začlenění, neboť vytváří spojení 

se společností, mezilidské vztahy a smysl 

účasti na sociálním, kulturním a 

hospodářském životě; 

W. vzhledem k tomu, že ve státním 

školství není dostatek lidských, materiálních 

a pedagogických prostředků pro skutečnou 

pomoc dětem a mladým lidem se zvláštními 

vzdělávacími potřebami a jejich účinnou 

inkluzi; vzhledem k tomu, že plného 

začlenění do společnosti lze dosáhnout 

zejména díky kvalitnímu zaměstnání a 

dostupnému vzdělání; vzhledem k tomu, že 

zaměstnání není považováno jen za zdroj 

příjmů, ale také za mechanismus sociálního 

začlenění, neboť vytváří spojení se 

společností, mezilidské vztahy a pocit 

účasti na sociálním, kulturním a 

hospodářském životě; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Pozměňovací návrh  7 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Situace zdravotně postižených žen 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. naléhavě žádá členské státy, aby 

prosazovaly zásadu stejné odměny za 

stejnou práci, bojovaly proti platové 

diskriminaci a zaručily rovnost mezi ženami 

a muži, a to i s ohledem na osoby se 

zdravotním postižením; 

Or. en 

 

 


