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26.11.2018 B8-0547/1 

Tarkistus  1 

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

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

Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Vammaisten naisten tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. toteaa, että säästötoimet vaikuttavat 

kielteisesti naisiin ja vammaisiin 

henkilöihin yleensä, mikä johtaa 

moniperusteiseen syrjintään; 

H. toteaa, että säästötoimet vaikuttavat 

kielteisesti naisiin ja vammaisiin 

henkilöihin yleensä, mikä johtaa 

moniperusteiseen syrjintään; ottaa 

huomioon, että vammaisten henkilöiden 

sosioekonominen tilanne on heikentynyt 

merkittävästi säästötoimenpiteiden ja sen 

vuoksi, että EU on hyökännyt sosiaalisia ja 

työntekijöiden oikeuksia vastaan, ja tämä 

on vaikuttanut erityisesti vammaisiin 

naisiin; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Tarkistus  2 

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

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

Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Vammaisten naisten tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. ottaa huomioon, että vammaisilta 

henkilöiltä evätään päivittäin 

perusoikeuksia sekä julkisella että 

yksityisellä sektorilla, kun vaikeutetaan 

entisestään heidän pääsyään palkkatyöhön, 

joka soisi heille oikeuksia; toteaa, että 

vammaisten henkilöiden ammatillinen 

koulutus on riittämätöntä tarpeisiin ja 

siihen nähden, mitä sillä olisi mahdollista 

saavuttaa, jotta sen avulla voitaisiin 

hankkia työelämään osallistumisen 

edellyttämiä tietoja, taitoja ja osaamista; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/3 

Tarkistus  3 

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

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

Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Vammaisten naisten tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että vammaiset 

henkilöt ja erityisesti vammaiset naiset 

ovat pienituloisia ja heillä on suuri 

köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 

riski; ottaa huomioon, että työssäkäyvien 

vammaisten naisten tilanne on heikentynyt 

miesten tilanteeseen verrattuna (vuonna 

2007 köyhyys uhkasi 10:tä prosenttia 

työssäkäyvistä naisista ja vuonna 2014 

vastaava luku oli 12 prosenttia); 

M. ottaa huomioon, että vammaiset 

henkilöt ja erityisesti vammaiset naiset 

ovat pienituloisia ja heillä on suuri 

köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 

riski; toteaa, että köyhyys ja syrjäytyminen 

vakiintuvat siellä, missä sosiaalinen 

suojelu on selvästi riittämätöntä; ottaa 

huomioon, että työssäkäyvien vammaisten 

naisten tilanne on heikentynyt miesten 

tilanteeseen verrattuna (vuonna 2007 

köyhyys uhkasi 10:tä prosenttia 

työssäkäyvistä naisista ja vuonna 2014 

vastaava luku oli 12 prosenttia); 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Tarkistus  4 

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

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

Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Vammaisten naisten tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. ottaa huomioon, että tuki-, turva-, 

tiedotus-, hoiva- ja terveyspalvelujen, jotka 

liittyvät muun muassa 

perusterveydenhuoltoon, naisiin 

kohdistuvaan väkivaltaan, lasten 

päivähoitoon ja äitiyteen, olisi oltava 

kaikilla kielillä ja kaikissa muodoissa 

täysin esteettömästi kaikkien naisten ja 

erityisesti vammaisten naisten ja tyttöjen 

käytettävissä; 

O. ottaa huomioon, että 

terveyskeskuksiin ja sairaalahoitoon 

pääsyssä sekä tukituotteiden, lääkkeiden 

ja seurannan ja kuntoutuksen kannalta 

välttämättömien hoitojen saatavuudessa 

on vieläkin vaikeuksia; ottaa huomioon, 

että liikkuvuudessa on edelleen vakavia 

ongelmia ja ne johtuvat joko liikennettä 

julkisilla paikoilla ja kaduilla 

vaikeuttavista arkkitehtonisista esteistä tai 

rajallisesta pääsystä julkiseen ja 

joukkoliikenteeseen; ottaa huomioon, että 

viestinässä on edelleen esteitä 

(esimerkiksi viittomakielen tulkkien 

puuttuminen julkisissa palveluissa ja 

television huono saatavuus kuurojen 

kannalta) ja ne rajoittavat julkisiin 

palveluihin ja tietoon pääsyä ja estävät 

sen; ottaa huomioon, että tuki-, turva-, 

tiedotus-, hoiva- ja terveyspalvelujen, 

esimerkiksi palvelujen, jotka liittyvät 

perusterveydenhuoltoon, naisiin 

kohdistuvaan väkivaltaan, lasten 

päivähoitoon ja äitiyteen, olisi oltava 

kaikilla kielillä ja kaikissa muodoissa 

täysin esteettömästi kaikkien naisten ja 

erityisesti vammaisten naisten ja tyttöjen 

käytettävissä; 
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26.11.2018 B8-0547/5 

Tarkistus  5 

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

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

Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Vammaisten naisten tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. ottaa huomioon, että lukuisista 

kansainvälisistä yleissopimuksista ja 

unionin lainsäädännön säännöksistä sekä 

nykyisestä Euroopan vammaisstrategiasta 

huolimatta vammaiset henkilöt eivät 

vieläkään voi nauttia täysimääräisesti 

kansalaisoikeuksistaan ja sosiaalisista 

oikeuksistaan; toteaa, että vammaiset naiset 

ja tytöt ovat edelleen marginaaliasemassa 

päätöksenteossa ja sukupuolten tasa-arvon 

kehityksessä; 

Q. ottaa huomioon, että lukuisista 

kansainvälisistä yleissopimuksista ja unionin 

lainsäädännön säännöksistä sekä nykyisestä 

Euroopan vammaisstrategiasta huolimatta 

vammaiset henkilöt eivät vieläkään voi 

nauttia täysimääräisesti 

kansalaisoikeuksistaan ja sosiaalisista 

oikeuksistaan; ottaa huomioon, että 

yhdenvertaista pääsyä kulttuurin, urheilun 

ja vapaa-ajan alalla ja yhdenvertaisia 

mahdollisuuksia osallistua 

yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään 

ei ole taattu; toteaa, että näiden alojen 

ammattilaisten työ on aliarvostettua; toteaa, 

että kaikki edellä mainitut yleissopimukset 

ja määräykset jätetään järjestelmällisesti 

huomiotta ja vammaisilta työntekijöiltä ja 

henkilöiltä evätään edelleen 

järjestelmällisesti perusoikeudet; toteaa, että 

vammaiset naiset ja tytöt ovat edelleen 

marginaaliasemassa päätöksenteossa ja 

sukupuolten tasa-arvon kehityksessä; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/6 

Tarkistus  6 

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

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

Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Vammaisten naisten tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan W kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

W. toteaa, että täysi integroituminen 

yhteiskuntaan tapahtuu pääasiassa 

laadukkaiden työpaikkojen ja kaikkien 

ulottuvilla olevan ja osallistavan 

koulutuksen avulla, minkä vuoksi 

työssäkäyntiä ei pidetä pelkästään 

tulonlähteenä, vaan siitä on tullut myös 

sosiaalisen integraation mekanismi, koska 

se luo yhteyden yhteiskuntaan, henkilöiden 

välisiin suhteisiin ja tunteen 

osallistumisesta yhteiskunnalliseen 

elämään sekä kulttuuri- ja talouselämään; 

W. ottaa huomioon, että julkisessa 

koulujärjestelmässä ei ole riittävästi 

aineellisia, opetuksellisia eikä 

henkilöstövoimavaroja sellaisten lasten ja 

nuorten, joilla on erityisiä koulutustarpeita, 

asianmukaiseen avustamiseen ja 

tehokkaaseen osallistamiseen; toteaa, että 

täysi integroituminen yhteiskuntaan tapahtuu 

pääasiassa laadukkaiden työpaikkojen ja 

kaikkien ulottuvilla olevan koulutuksen 

avulla; toteaa, että työssäkäyntiä ei 

pelkästään pidetä tulonlähteenä, vaan siitä 

on tullut myös sosiaalisen integraation 

mekanismi, koska se luo yhteyden 

yhteiskuntaan, henkilöiden välisiin 

suhteisiin ja tunteen osallistumisesta 

yhteiskunnalliseen elämään sekä kulttuuri- 

ja talouselämään; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Tarkistus  7 

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

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

Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

Vammaisten naisten tilanne 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. kehottaa jäsenvaltioita valvomaan 

miesten ja naisten samapalkkaisuuden 

periaatteen täytäntöönpanoa, torjumaan 

palkkasyrjintää ja takaamaan naisten ja 

miesten tasa-arvon myös vammaisten 

henkilöiden tapauksessa; 

Or. en 

 

 


