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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

26.11.2018 B8-0547/1 

Τροπολογία  1 

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

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

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 

λιτότητας επηρεάζουν αρνητικά τις 

γυναίκες και τα άτομα με αναπηρίες εν 

γένει, με αποτέλεσμα πολλαπλές 

διακρίσεις· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 

λιτότητας επηρεάζουν αρνητικά τις 

γυναίκες και τα άτομα με αναπηρίες εν 

γένει, με αποτέλεσμα πολλαπλές 

διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των 

ατόμων με αναπηρίες έχει επιδεινωθεί 

σημαντικά λόγω της επιβολής πολιτικών 

λιτότητας και των επιθέσεων κατά των 

κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων 

από την ΕΕ, οι οποίες είχαν ιδιαίτερο 

αντίκτυπο στις γυναίκες με αναπηρίες· 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Τροπολογία  2 

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

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

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

παρατηρείται σε καθημερινή βάση 

αποστέρηση από τα άτομα με αναπηρίες 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ως 

αποτέλεσμα των δυσκολιών πρόσβασης σε 

αμειβόμενη απασχόληση και στα συναφή 

με αυτή δικαιώματα, τόσο στον δημόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η επαγγελματική κατάρτιση των 

ατόμων με αναπηρίες είναι ανεπαρκής σε 

σχέση με την κατάρτιση που απαιτείται και 

μπορεί να επιτευχθεί ώστε να καταστεί 

δυνατή η απόκτηση των γνώσεων, των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που 

απαιτούνται για την  ένταξη στην 

επαγγελματική ζωή· 

Or. en 



 

AM\1170267EL.docx  PE631.534v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.11.2018 B8-0547/3 

Τροπολογία  3 

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

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

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 

με αναπηρίες, ιδίως δε οι γυναίκες με 

αναπηρίες, έχουν χαμηλότερα εισοδήματα 

και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των 

εργαζόμενων γυναικών με αναπηρίες έχει 

επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου σε 

σύγκριση με εκείνη των ανδρών (το 

ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών που 

αντιμετωπίζουν φτώχεια ήταν 10 % το 

2007 και 12 % το 2014)· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 

με αναπηρίες, ιδίως δε οι γυναίκες με 

αναπηρίες, έχουν χαμηλότερα εισοδήματα 

και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι διαιωνίζονται οι 

καταστάσεις φτώχειας και αποκλεισμού 

όταν η κοινωνική προστασία είναι 

καταφανώς ανεπαρκής· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η κατάσταση των εργαζόμενων 

γυναικών με αναπηρίες έχει επιδεινωθεί με 

την πάροδο του χρόνου σε σύγκριση με 

εκείνη των ανδρών (το ποσοστό των 

εργαζόμενων γυναικών που 

αντιμετωπίζουν φτώχεια ήταν 10 % το 

2007 και 12 % το 2014)· 

Or. en 



 

AM\1170267EL.docx  PE631.534v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

26.11.2018 B8-0547/4 

Τροπολογία  4 

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

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

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

υποστήριξη, η προστασία και η 

επικοινωνία, καθώς και η παροχή 

υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
που συνδέονται με την πρωτοβάθμια 

υγειονομική περίθαλψη, τη βία κατά των 

γυναικών, τη φροντίδα των παιδιών και τη 

μητρότητα, θα πρέπει να είναι πλήρως 

προσβάσιμες σε όλες τις γλώσσες, τις 

μορφές και τους μορφότυπους από όλες τις 

γυναίκες, ιδίως δε από τις γυναίκες και τα 

κορίτσια με αναπηρίες· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες 

όσον αφορά την πρόσβαση στα κέντρα 

υγείας, τη νοσοκομειακή περίθαλψη, τα 

προϊόντα στήριξης, τα φάρμακα και τις 

βασικές θεραπείες για την 

παρακολούθηση και την αποκατάσταση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να 

υπάρχουν σοβαρά προβλήματα 

κινητικότητας, είτε λόγω των 

αρχιτεκτονικών εμποδίων που 

παρακωλύουν την κυκλοφορία στους 

δημόσιους χώρους και τους δρόμους, είτε 

λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στις 

δημόσιες και συλλογικές μεταφορές· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να 

υπάρχουν εμπόδια στην επικοινωνία 

(όπως η έλλειψη διερμηνέων νοηματικής 

γλώσσας στις δημόσιες υπηρεσίες και η 

κακή πρόσβαση των κωφών στην 

τηλεόραση), τα οποία περιορίζουν και 

εμποδίζουν την πρόσβαση σε δημόσιες 

υπηρεσίες και πληροφορίες· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η υποστήριξη, η προστασία, η 

επικοινωνία και η παροχή υπηρεσιών 

υγείας και φροντίδας, όπως εκείνες που 

συνδέονται με την πρωτοβάθμια 

υγειονομική περίθαλψη, τη βία κατά των 

γυναικών, τη φροντίδα των παιδιών και τη 
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μητρότητα, θα πρέπει να είναι πλήρως 

προσβάσιμες σε όλες τις γλώσσες, τις 

μορφές και τους μορφότυπους από όλες τις 

γυναίκες, ιδίως δε από τις γυναίκες και τα 

κορίτσια με αναπηρίες· 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/5 

Τροπολογία  5 

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

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

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 

πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις και 

διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς 

και την τρέχουσα ευρωπαϊκή στρατηγική 

για τα άτομα με αναπηρίες, τα εν λόγω 

άτομα εξακολουθούν να μην 

απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους 

ως πολιτών και τα κοινωνικά τους 

δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες 

εξακολουθούν να βρίσκονται στο 

περιθώριο της λήψης αποφάσεων και της 

προόδου στην εξίσωση των φύλων· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 

πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις και 

διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς 

και την τρέχουσα ευρωπαϊκή στρατηγική για 

τα άτομα με αναπηρίες, τα εν λόγω άτομα 

εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν 

πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολιτών και 

τα κοινωνικά τους δικαιώματα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη 

πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό 

και στην ψυχαγωγία και η ισότιμη 

συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική 

ζωή δεν είναι εγγυημένες· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι υποτιμάται η αξία των 

επαγγελματιών που εργάζονται σε αυτούς 

τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες 

οι προαναφερθείσες συμβάσεις και 

διατάξεις παρακάμπτονται συστηματικά 

και ότι, ταυτόχρονα, συνεχίζεται η 

αποστέρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

των εργαζομένων και των ατόμων με 

αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες 

εξακολουθούν να βρίσκονται στο περιθώριο 

της λήψης αποφάσεων και της προόδου στην 

εξίσωση των φύλων· 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/6 

Τροπολογία  6 

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

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

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 

ένταξη στην κοινωνία επιτυγχάνεται 

κυρίως μέσω της ποιοτικής απασχόλησης 

και της προσβάσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς εκπαίδευσης, συνεπώς η 

απασχόληση δεν θεωρείται μόνο πηγή 

εισοδήματος, καθώς πλέον αποτελεί 

επίσης μηχανισμό κοινωνικής ένταξης, 

δεδομένου ότι δημιουργεί σύνδεση με την 

κοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις και το 

αίσθημα της συμμετοχής στην κοινωνική, 

πολιτιστική και οικονομική ζωή· 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 

έλλειψη ανθρώπινων, υλικών και 

παιδαγωγικών μέσων στο κρατικό σχολικό 

σύστημα για την κατάλληλη πλαισίωση και 

αποτελεσματική ένταξη των παιδιών και 

των νέων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης ένταξη 

στην κοινωνία επιτυγχάνεται κυρίως μέσω 

της ποιοτικής απασχόλησης και της 

προσβάσιμης εκπαίδευσης· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η απασχόληση όχι μόνο 

θεωρείται πηγή εισοδήματος, αλλά 

αποτελεί επίσης μηχανισμό κοινωνικής 

ένταξης, δεδομένου ότι δημιουργεί 

σύνδεση με την κοινωνία, διαπροσωπικές 

σχέσεις και το αίσθημα της συμμετοχής 

στην κοινωνική, πολιτιστική και 

οικονομική ζωή· 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Τροπολογία  7 

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

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

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 

επιβάλουν την εφαρμογή της αρχής της 

ίσης αμοιβής για ίση εργασία, να 

καταπολεμήσουν τις μισθολογικές 

διακρίσεις και να εγγυηθούν την ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών, μεταξύ 

άλλων και όσον αφορά τα άτομα με 

αναπηρία· 

Or. en 

 

 


