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Poprawka  1 

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

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

Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że środki 

oszczędnościowe mają generalnie 

negatywny wpływ na kobiety i osoby 

niepełnosprawne, co prowadzi do 

dyskryminacji z wielu przyczyn 

jednocześnie; 

H. mając na uwadze, że środki 

oszczędnościowe mają generalnie 

negatywny wpływ na kobiety i osoby 

niepełnosprawne, co prowadzi do 

dyskryminacji z wielu przyczyn 

jednocześnie; mając na uwadze, że sytuacja 

społeczno-ekonomiczna osób 

niepełnosprawnych uległa znacznemu 

pogorszeniu w wyniku narzucenia przez UE 

polityki oszczędnościowej oraz ataków na 

prawa socjalne i pracownicze, które 

wywarły szczególny wpływ na kobiety 

niepełnosprawne; 

Or. en 
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Poprawka  2 

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

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

Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że każdego dnia 

osobom niepełnosprawnym odmawia się 

podstawowych praw, ponieważ zarówno w 

sektorze publicznym, jak i prywatnym 

występują trudności w dostępie do płatnego 

zatrudnienia, które dawałoby im prawa; 

mając na uwadze, że szkolenie zawodowe 

osób niepełnosprawnych nie odpowiada 

potrzebom i temu, co można by osiągnąć, 

aby umożliwić im zdobycie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji niezbędnych do 

ich włączenia w życie zawodowe; 

Or. en 
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Poprawka  3 

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

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

Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że osoby 

niepełnosprawne, a zwłaszcza kobiety 

niepełnosprawne, mają niższe dochody i są 

bardziej zagrożone ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym; mając na 

uwadze, że z czasem sytuacja 

niepełnosprawnych kobiet pracujących 

uległa pogorszeniu w porównaniu z 

sytuacją mężczyzn (liczba kobiet 

pracujących dotkniętych ubóstwem 

wyniosła 10 % w 2007 r. i 12 % w 2014 

r.); 

M. mając na uwadze, że osoby 

niepełnosprawne, a zwłaszcza kobiety 

niepełnosprawne, mają niższe dochody i są 

bardziej zagrożone ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym; mając na 

uwadze, że warunki ubóstwa i 

wykluczenia społecznego utrzymują się 

tam, gdzie ochrona socjalna jest wyraźnie 

niewystarczająca; mając na uwadze, że z 

czasem sytuacja niepełnosprawnych kobiet 

pracujących uległa pogorszeniu w 

porównaniu z sytuacją mężczyzn (liczba 

kobiet pracujących dotkniętych ubóstwem 

wyniosła 10 % w 2007 r. i 12 % w 2014 

r.); 

Or. en 
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Poprawka  4 

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

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

Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że usługi 

wsparcia, ochrony i komunikacji, a także 

usługi opieki i usługi zdrowotne, w tym 

związane z podstawową opieką zdrowotną, 

zwalczaniem przemocy wobec kobiet, 

opieką nad dziećmi i macierzyństwem, 

powinny być w pełni dostępne we 

wszystkich językach, w każdej postaci i 

formie dla wszystkich kobiet, a zwłaszcza 

niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt; 

O. mając na uwadze, że utrzymują się 

trudności w dostępie do ośrodków 

zdrowia, opieki szpitalnej, produktów 

pomocniczych, leków i terapii 

niezbędnych do monitorowania i 

rehabilitacji; mając na uwadze, że 

utrzymują się poważne problemy związane 

z mobilnością, czy to z powodu barier 

architektonicznych utrudniających ruch w 

przestrzeni publicznej i na ulicach, czy też 

ograniczonego dostępu do transportu 

publicznego i zbiorowego; mając na 

uwadze, że nadal istnieją przeszkody w 

komunikacji (takie jak brak tłumaczy 

języka migowego w usługach publicznych 

oraz słaba dostępność telewizji dla osób 

niesłyszących), co ogranicza i 

uniemożliwia dostęp do usług publicznych 

i informacji; mając na uwadze, że usługi 

wsparcia, ochrony, komunikacji, opieki i 

usługi zdrowotne, np. związane z 

podstawową opieką zdrowotną, 

zwalczaniem przemocy wobec kobiet, 

opieką nad dziećmi i macierzyństwem, 

powinny być w pełni dostępne we 

wszystkich językach, w każdej postaci i 

formie dla wszystkich kobiet, a zwłaszcza 

niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt; 
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Poprawka  5 

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

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

Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że pomimo 

licznych międzynarodowych konwencji i 

przepisów prawa europejskiego, a także 

obecnej europejskiej strategii w sprawie 

niepełnosprawności, osoby 

niepełnosprawne nadal nie korzystają w 

pełni ze swoich praw obywatelskich i 

socjalnych; mając na uwadze, że 

niepełnosprawne kobiety i dziewczęta są 

nadal zmarginalizowane, jeśli chodzi o 

procesy podejmowania decyzji i postęp w 

kwestii równouprawnienia płci; 

Q. mając na uwadze, że pomimo 

licznych międzynarodowych konwencji i 

przepisów prawa europejskiego, a także 

obecnej europejskiej strategii w sprawie 

niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne 

nadal nie korzystają w pełni ze swoich praw 

obywatelskich i socjalnych; mając na 

uwadze, że nie gwarantuje się równego 

dostępu do kultury, sportu i rekreacji oraz 

równego uczestnictwa w życiu społecznym i 

politycznym; mając na uwadze, że osoby 

pracujące w tych dziedzinach są 

niedoceniane; mając na uwadze, że 

wszystkie wyżej wymienione konwencje i 

przepisy są systematycznie lekceważone, a 

pracownikom i osobom niepełnosprawnym 

nadal odmawia się podstawowych praw; 

mając na uwadze, że niepełnosprawne 

kobiety i dziewczęta są nadal 

zmarginalizowane, jeśli chodzi o procesy 

podejmowania decyzji i postęp w kwestii 

równouprawnienia płci; 

Or. en 
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Poprawka  6 

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

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

Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych 

Projekt rezolucji 

Motyw W 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

W. mając na uwadze, że pełną 

integrację w społeczeństwie osiąga się 

przede wszystkim dzięki wysokiej jakości 

miejscom pracy oraz dostępnej edukacji 

sprzyjającej włączeniu społecznemu, a 

zatem zatrudnienie jest uważane nie tylko 

za źródło dochodu, lecz także mechanizm 

integracji społecznej, ponieważ tworzy 

więź ze społeczeństwem, relacje 

międzyludzkie i poczucie uczestnictwa w 

życiu społecznym, kulturalnym i 

gospodarczym; 

W. mając na uwadze, że w systemie 

szkół państwowych brakuje zasobów 

ludzkich, materialnych i pedagogicznych 

umożliwiających właściwą opiekę i 

skuteczną integrację dzieci i młodzieży o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

mając na uwadze, że pełną integrację w 

społeczeństwie osiąga się przede wszystkim 

dzięki wysokiej jakości miejscom pracy oraz 

dostępnej edukacji; mając na uwadze, że 

zatrudnienie jest nie tylko uważane za 

źródło dochodu, lecz także stało się 

mechanizmem integracji społecznej, 

ponieważ tworzy więź ze społeczeństwem, 

relacje międzyludzkie i poczucie 

uczestnictwa w życiu społecznym, 

kulturalnym i gospodarczym; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Poprawka  7 

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

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

Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. wzywa państwa członkowskie do 

egzekwowania zasady równości 

wynagrodzeń za taką samą pracę, do 

przeciwdziałania dyskryminacji płacowej 

oraz do zagwarantowania równości kobiet i 

mężczyzn, w tym w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych; 

Or. en 

 

 


