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26.11.2018 B8-0547/1 

Predlog spremembe  1 

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

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

Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Položaj invalidk 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker varčevalni ukrepi na splošno 

negativno vplivajo na ženske in invalide, 

kar povzroča večplastno diskriminacijo; 

H. ker varčevalni ukrepi na splošno 

negativno vplivajo na ženske in invalide, 

kar povzroča večplastno diskriminacijo; 

ker se je socialno-ekonomski položaj 

invalidov znatno poslabšal zaradi uvedbe 

varčevalnih politik in krčenja socialnih in 

delavskih pravic s strani EU, kar je še 

posebno vplivalo na invalidke; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Predlog spremembe  2 

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

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

Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Položaj invalidk 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ca. ker se temeljne pravice invalidov 

vsakodnevno kršijo, saj tako v javnem kot v 

zasebnem sektorju še vedno obstajajo ovire, 

ki invalidom preprečujejo dostop do plačane 

zaposlitve, ki daje pravice; ker poklicno 

usposabljanje invalidov ne izpolnjuje potreb 

in ne dosega optimalnih rezultatov, zato ne 

omogoča pridobitve znanja, spretnosti in 

kompetenc, potrebnih za vključitev v 

poklicno življenje; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/3 

Predlog spremembe  3 

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

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

Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Položaj invalidk 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

M. ker imajo invalidi in zlasti invalidke 

nižje prihodke ter so izpostavljeni večjemu 

tveganju revščine in socialne izključenosti; 

ker se položaj invalidk v delovnem 

razmerju v primerjavi s položajem 

invalidov skozi čas slabša (delež revnih 

zaposlenih invalidk je bil leta 2007 10 %, 

leta 2014 pa 12 %); 

M. ker imajo invalidi in zlasti invalidke 

nižje prihodke ter so izpostavljeni večjemu 

tveganju revščine in socialne izključenosti; 

ker se revščina in izključenost ohranjata, 

če je socialna zaščita očitno nezadostna; 
ker se položaj invalidk v delovnem 

razmerju v primerjavi s položajem 

invalidov skozi čas slabša (delež revnih 

zaposlenih invalidk je bil leta 2007 10 %, 

leta 2014 pa 12 %); 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Predlog spremembe  4 

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

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

Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Položaj invalidk 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

O. ker bi morale biti vsem ženskam, 

zlasti invalidnim ženskam in dekletom, v 

vseh jezikih, oblikah in formatih na voljo 

popolnoma dostopne storitve podpore, 

zaščite, komunikacije, pa tudi storitve 

oskrbe in zdravstva, vključno z osnovnim 

zdravstvenim varstvom, ter storitve s 

področja nasilja nad ženskami, otroškega 

varstva in obporodnega varstva; 

O. ker še vedno obstajajo ovire pri 

dostopanju do zdravstvenih centrov, 

bolnišnične oskrbe, podpornih proizvodov, 

zdravil in osnovnih terapij za spremljanje 

stanja in rehabilitacijo; ker je mobilnost 

še vedno močno ovirana zaradi 

arhitekturnih ovir, ki preprečujejo promet 

na javnih mestih in ulicah, ali omejenega 

dostopa za javni in kolektivni prevoz; ker 

še vedno obstajajo komunikacijske ovire 

(na primer pomanjkanje tolmačev za 

znakovni jezik v javnih službah in slab 

dostop do televizijskih storitev za gluhe), 

kar omejuje in preprečuje dostop do 

javnih storitev in informacij; ker bi 

morale biti vsem ženskam, zlasti 

invalidnim ženskam in dekletom, v vseh 

jezikih, oblikah in formatih na voljo 

popolnoma dostopne storitve, podpora, 

zaščita, komunikacije ter storitve oskrbe in 

zdravstva, kot so storitve, povezane z 

osnovnim zdravstvenim varstvom, storitve 

s področja nasilja nad ženskami, otroškega 

varstva in obporodnega varstva; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/5 

Predlog spremembe  5 

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

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

Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Položaj invalidk 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Q 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Q. ker invalidi kljub številnim 

mednarodnim konvencijam in določbam v 

evropski zakonodaji ter evropski strategiji 

o invalidnosti še vedno ne uživajo v celoti 

svojih državljanskih in socialnih pravic; 

ker invalidne ženske in dekleta ostajajo na 

obrobju odločanja in napredka pri enakosti 

spolov; 

Q. ker invalidi kljub številnim 

mednarodnim konvencijam in določbam v 

evropski zakonodaji ter evropski strategiji o 

invalidnosti še vedno ne uživajo v celoti 

svojih državljanskih in socialnih pravic; ker 

nista zagotovljena enak dostop do kulture, 

športa in prostega časa ter enaka udeležba v 

družbenem in političnem življenju; ker so 

strokovnjaki, ki delajo na teh področjih, 

podcenjeni; ker se vse omenjene konvencije 

in določbe sistematično ne upoštevajo, 

temeljne pravice invalidnih delavcev in 

invalidov pa se še naprej kršijo; ker 

invalidne ženske in dekleta ostajajo na 

obrobju odločanja in napredka pri enakosti 

spolov; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/6 

Predlog spremembe  6 

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

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

Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Položaj invalidk 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava W 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

W. ker je polno vključitev v družbo v 

glavnem mogoče doseči s kakovostnim 

zaposlovanjem ter dostopnim in 

vključujočim izobraževanjem, tako da 

zaposlovanje ni zgolj vir dohodka, temveč 

tudi mehanizem socialnega vključevanja, 

saj ustvarja povezavo z družbo, gradi 

medosebne odnose in daje občutek 

udeležbe v družbenem, kulturnem in 

gospodarskem življenju; 

W. ker v državnem šolskem sistemu 

primanjkuje človeških, materialnih in 

pedagoških sredstev za ustrezno spremljanje 

in učinkovito vključevanje otrok in mladih s 

posebnimi izobraževalnimi potrebami; ker 

je polno vključitev v družbo v glavnem 

mogoče doseči s kakovostnim 

zaposlovanjem ter dostopnim 

izobraževanjem; ker zaposlovanje ni zgolj 

vir dohodka, temveč tudi mehanizem 

socialnega vključevanja, saj ustvarja 

povezavo z družbo, gradi medosebne 

odnose in daje občutek udeležbe v 

družbenem, kulturnem in gospodarskem 

življenju; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Predlog spremembe  7 

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

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

Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

Položaj invalidk 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. poziva države članice, naj izvajajo 

načelo enakega plačila za enako delo, se 

borijo proti diskriminaciji pri plačah in 

zagotovijo enakost med ženskami in 

moškimi, tudi ko gre za invalide; 

Or. en 

 

 


