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Situationen for handicappede kvinder 

Forslag til beslutning 

Betragtning H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at 

spareforanstaltninger generelt har en 

negativ indvirkning på kvinder og 

handicappede, hvilket fører til mange 

forskellige former for forskelsbehandling; 

H. der henviser til, at 

spareforanstaltninger generelt har en 

negativ indvirkning på kvinder og 

handicappede, hvilket fører til mange 

forskellige former for forskelsbehandling; 

der henviser til, at den socioøkonomiske 

situation for handicappede er forværret 

betydeligt som følge af, at EU har indført 

sparepolitikker og angreb på sociale og 

arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, hvilket 

har haft en særlig indvirkning på 

handicappede kvinder; 

Or. en 
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Betragtning C a (ny) 
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 Ca. der henviser til, at handicappede 

hver dag nægtes grundlæggende 

rettigheder, idet vanskelighederne med at få 

adgang til lønnet beskæftigelse, der giver 

rettigheder, både i den offentlige og den 

private sektor, fastholdes; der henviser til, 

at den faglige uddannelse af handicappede 

ikke lever op til, hvad der er nødvendigt og 

kan opnås, for at de kan erhverve de 

kundskaber, færdigheder og kompetencer, 

der er nødvendige for at kunne deltage i 

arbejdslivet; 

Or. en 
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Situationen for handicappede kvinder 

Forslag til beslutning 

Betragtning M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at handicappede og 

navnlig handicappede kvinder har lavere 

indkomster og er udsat for en større risiko 

for fattigdom og social udstødelse; der 

henviser til, at situationen for 

handicappede kvinder er blevet dårligere i 

forhold til situationen for mænd (tallet for 

kvinder, der er ramt af fattigdom, var på 

10 % i 2007 og 12 % i 2014); 

M. der henviser til, at handicappede og 

navnlig handicappede kvinder har lavere 

indkomster og er udsat for en større risiko 

for fattigdom og social udstødelse; der 

henviser til, at der fortsat opstår 

situationer med fattigdom og udstødelse, 

hvor den sociale beskyttelse er åbenlyst 

utilstrækkelig; der henviser til, at 

situationen for handicappede kvinder er 

blevet dårligere i forhold til situationen for 

mænd (tallet for kvinder, der er ramt af 

fattigdom, var på 10 % i 2007 og 12 % i 

2014); 

Or. en 
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Betragtning O 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

O. der henviser til, at støtte, 

beskyttelse og kommunikation samt 

behandling og sundhedstjenester, herunder 

dem der vedrører primær sundhedspleje, 

børnepasning, vold mod kvinder, 

børnepleje og  moderskab bør være 

tilgængelig på alle sprog og i alle former 

og formater for alle kvinder, og navnlig for 

handicappede kvinder og piger; 

O. der henviser til, at der fortsat er 

problemer med at få adgang til 

sundhedscentre, hospitalsbehandling, 

støtteprodukter, lægemidler og væsentlige 

behandlinger med henblik på overvågning 

og rehabilitering; der henviser til, at der 

fortsat er alvorlige mobilitetsproblemer, 

uanset om der er tale om arkitektoniske 

barrierer, der hindrer trafikken i det 

offentlige rum og på gaden, eller 

begrænset adgang til offentlig og kollektiv 

transport; der henviser til, at der stadig er 

kommunikationshindringer (såsom 

mangel på tegnsprogstolke i offentlige 

tjenester og dårlig TV-tilgængelighed for 

døve), som begrænser og forhindrer 

adgang til offentlige tjenester og 

information; der henviser til, at støtte, 

beskyttelse, kommunikation samt 

behandling og sundhedstjenester, såsom 

dem der vedrører primær sundhedspleje, 

børnepasning, vold mod kvinder, 

børnepleje og  moderskab bør være 

tilgængelig på alle sprog og i alle former 

og formater for alle kvinder, og navnlig for 

handicappede kvinder og piger; 

Or. en 
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Betragtning Q 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Q. der henviser til, at handicappede på 

trods af de mange internationale 

konventioner og bestemmelser i EU-retten 

samt den nuværende europæiske 

handicapstrategi stadig ikke fuldt ud nyder 

godt af deres borgerrettigheder og deres 

sociale rettigheder; der henviser til, at 

handicappede kvinder og piger stadig er 

marginaliserede i forhold til 

beslutningstagning og fremskridt inden for 

ligestilling mellem kønnene; 

Q. der henviser til, at handicappede på 

trods af de mange internationale 

konventioner og bestemmelser i EU-retten 

samt den nuværende europæiske 

handicapstrategi stadig ikke fuldt ud nyder 

godt af deres borgerrettigheder og deres 

sociale rettigheder; der henviser til, at lige 

adgang til kultur, sport og fritid samt lige 

deltagelse i det sociale og politiske liv ikke 

er sikret; der henviser til, at fagfolk inden 

for disse områder undervurderes; der 

henviser til, at alle oven-nævnte 

konventioner og bestemmelser systematisk 

tilsidesættes, mens arbejdstagere og 

handicappede fortsat nægtes de 

grundlæggende rettigheder; der henviser til, 

at handicappede kvinder og piger stadig er 

marginaliserede i forhold til 

beslutningstagning og fremskridt inden for 

ligestilling mellem kønnene; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Betragtning W 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

W. der henviser til, at fuld integration i 

samfundet hovedsageligt opnås gennem 

kvalitetsbeskæftigelse og tilgængelig og 

inkluderende uddannelse, og beskæftigelse 

betragtes således ikke kun som en 

indtægtskilde, mener også blevet en 

mekanisme for social integration, da den 

skaber forbindelse til samfundet, 

menneskelige relationer og en følelse af 

deltagelse i det sociale, kulturelle og 

økonomiske liv; 

W. er henviser til, at der er mangel på 

menneskelige, materielle og pædagogiske 

midler i det statslige skolesystem for at sikre 

en ordentlig ledsagelse og effektiv inklusion 

af børn og unge med særlige 

uddannelsesmæssige behov; der henviser til, 

at fuld integration i samfundet hovedsageligt 

opnås gennem kvalitetsbeskæftigelse; der 

henviser til, at beskæftigelse ikke kun 

betragtes som en indtægtskilde, men også 

er blevet en mekanisme for social 

integration, da den skaber forbindelse til 

samfundet, menneskelige relationer og en 

følelse af deltagelse i det sociale, kulturelle 

og økonomiske liv; 

Or. en 
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Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at håndhæve princippet 

om lige løn for lige arbejde, bekæmpe 

løndiskrimination og sikre ligestilling 

mellem kvinder og mænd, herunder med 

hensyn til handicappede; 

Or. en 

 

 


