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Amendement 1
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Titel 1

Ontwerpresolutie Amendement

 inzake vrouwen met een handicap inzake vrouwen en meisjes met een 
handicap

Or. es

Amendement 2
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen met 
een handicap, dat op 21 januari 2011 in 
werking is getreden, volgens Besluit 
2010/48/EG van de Raad van 26 november 
2009 betreffende de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen met een handicap*,

– gezien het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen met 
een handicap, dat op 21 januari 2011 in 
werking is getreden, volgens Besluit 
2010/48/EG van de Raad van 26 november 
2009 betreffende de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen met een handicap1, met name 
artikel 6 inzake vrouwen en meisjes met 
een handicap,

Or. es

                                               
1 PB L 23 van 27.1.2010, blz. 35.
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Amendement 3
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Verdrag van de Verenigde 
Naties van 18 december 1979 inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW),

Or. it

Amendement 4
Silvia Costa

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 4 april 2001 
"Naar een Europa zonder drempels voor 
mensen met een functiebeperking",

Or. it

Amendement 5
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees pact voor 
gendergelijkheid (2011-2020)

Or. es
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Amendement 6
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 6 van het Verdrag inzake 
de rechten van personen met een 
handicap,

Or. en

Amendement 7
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het actieplan inzake de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
(2010-2015),

Or. es

Amendement 8
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het "Tweede manifest inzake de 
rechten van vrouwen en meisjes met een 
handicap in de Europese Unie: een 
instrument voor activisten en politiek 
verantwoordelijken",
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Or. es

Amendement 9
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de Europese Unie 
80 miljoen personen met een handicap 
leven en grote behoefte hebben aan een 
toegankelijke en onbevooroordeelde 
omgeving;

A. overwegende dat in de Europese Unie 
80 miljoen personen met een handicap 
leven en grote behoefte hebben aan een 
toegankelijke en onbevooroordeelde 
omgeving, waaronder 46 miljoen vrouwen 
en meisjes met een handicap, ofwel 16 % 
van de totale vrouwelijke bevolking van de 
Europese Unie;

Or. es

Amendement 10
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de Europese Unie 
80 miljoen personen met een handicap 
leven en grote behoefte hebben aan een 
toegankelijke en onbevooroordeelde 
omgeving;

A. overwegende dat in de Europese Unie 
80 miljoen personen met een handicap 
leven, waarvan ongeveer 40 miljoen 
vrouwen en kinderen, die grote behoefte 
hebben aan een toegankelijke en 
onbevooroordeelde omgeving, zonder 
belemmeringen, obstakels en stereotypen 
die hen beletten hun fundamentele 
grondrechten en hun Europees 
burgerschap ten volle uit te oefenen;

Or. en
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Amendement 11
Marian Harkin,

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de Europese Unie
80 miljoen personen met een handicap 
leven en grote behoefte hebben aan een 
toegankelijke en onbevooroordeelde 
omgeving;

A. overwegende dat van de 80 miljoen 
personen met een handicap in de Europese 
Unie, 40 miljoen vrouwen en meisjes zijn, 
en dat zij allen grote behoefte hebben aan 
een toegankelijke en onbevooroordeelde 
omgeving;

Or. en

Amendement 12
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de Europese Unie 
80 miljoen personen met een handicap 
leven en grote behoefte hebben aan een 
toegankelijke en onbevooroordeelde 
omgeving;

A. overwegende dat in de Europese Unie 
80 miljoen personen met een handicap 
leven en grote behoefte hebben aan een 
toegankelijke en onbevooroordeelde 
fysieke, intellectuele en sociale omgeving;

Or. it

Amendement 13
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de Europese Unie 
80 miljoen personen met een handicap 

A. overwegende dat in de Europese Unie 
40 miljoen vrouwen en meisjes met een 
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leven en grote behoefte hebben aan een 
toegankelijke en onbevooroordeelde 
omgeving;

handicap leven en grote behoefte hebben 
aan een toegankelijke en 
onbevooroordeelde omgeving;

Or. en

Amendement 14
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het aantal ouderen 
stijgt, hetgeen een dienovereenkomstige 
stijging van het aantal personen met een 
handicap meebrengt;

B. overwegende dat het aantal ouderen 
stijgt, hetgeen een dienovereenkomstige 
stijging van het aantal personen met een 
handicap meebrengt, en dat, zoals de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
heeft opgemerkt, handicaps vaker 
voorkomen onder vrouwen, hetgeen 
betekent dat het aantal vrouwen met een 
handicap sneller zal toenemen dan het 
aantal mannen met een handicap;

Or. es

Amendement 15
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het aantal ouderen 
stijgt, hetgeen een dienovereenkomstige 
stijging van het aantal personen met een 
handicap meebrengt;

B. overwegende dat het aantal ouderen 
stijgt, hetgeen een dienovereenkomstige 
stijging van het aantal personen met een 
handicap, waaronder ook vrouwen en 
meisjes, meebrengt;

Or. en
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Amendement 16
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het aantal ouderen 
stijgt, hetgeen een dienovereenkomstige 
stijging van het aantal personen met een 
handicap meebrengt;

B. overwegende dat het aantal ouderen 
stijgt, hetgeen een dienovereenkomstige 
stijging van het aantal personen met een 
handicap meebrengt; overwegende dat met 
name vrouwen te maken hebben met dit 
fenomeen vanwege hun hogere 
levensverwachting;

Or. fr

Amendement 17
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de economische 
crisis, de opgelegde 
bezuinigingsmaatregelen en de zware 
besnoeiingen op het gebied van openbare 
gezondheidszorg en sociale diensten in de 
meeste lidstaten nadelige gevolgen hebben 
voor kwetsbare groepen, en met name 
voor vrouwen en meisjes met een 
handicap;

Or. en

Amendement 18
Marian Harkin,
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de toename van 
het aantal personen met een handicap de 
lasten voor de verzorgers, en met name 
familieleden die zorg verlenen, zal 
vergroten;

Or. en

Amendement 19
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat in het 
genderbeleid wordt voorbijgegaan aan 
personen met een handicap en dat in het 
beleid inzake personen met een handicap 
het genderthema wordt genegeerd, 
hetgeen er alleen maar voor zorgt dat de 
onzichtbaarheid en meervoudige 
discriminatie van vrouwen en meisjes met 
een handicap in stand wordt gehouden; 

Or. es

Amendement 20
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat vrouwen en 
meisjes met een handicap het slachtoffer 
zijn van meervoudige en intersectorale 



AM\943119NL.doc 11/101 PE516.588v01-00

NL

discriminatie;

Or. it

Amendement 21
Marian Harkin,

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat het percentage 
personen met een handicap groter is bij 
vrouwen en vrouwen een langere 
levensverwachting hebben dan mannen, 
wat betekent dat het aantal oudere 
vrouwen met een handicap zal toenemen;

Or. en

Amendement 22
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de volledige integratie 
van al haar burgers een van de 
basisbeginselen is van de EU en dat dit 
betekent dat alle personen met een 
handicap, vrouwen incluis, eerlijke en 
gelijke mogelijkheden moeten krijgen om 
deel te nemen aan het sociale en 
economische leven van de gemeenschap;

C. overwegende dat de volledige integratie 
van al haar burgers een van de 
basisbeginselen is van de EU en dat dit 
betekent dat alle personen met een 
handicap, vrouwen en meisjes incluis, 
eerlijke en gelijke mogelijkheden moeten 
krijgen om deel te nemen aan het sociale 
en economische leven van de 
gemeenschap;

Or. es
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Amendement 23
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de volledige integratie 
van al haar burgers een van de 
basisbeginselen is van de EU en dat dit 
betekent dat alle personen met een 
handicap, vrouwen incluis, eerlijke en 
gelijke mogelijkheden moeten krijgen om 
deel te nemen aan het sociale en 
economische leven van de gemeenschap;

C. overwegende dat de volledige integratie 
van al haar burgers een van de 
basisbeginselen is van de EU en dat dit 
betekent dat alle personen met een 
handicap, vrouwen incluis, eerlijke en 
gelijke mogelijkheden en kansen moeten 
krijgen om deel te nemen aan het sociale, 
economische en politieke leven van de 
gemeenschap;

Or. en

Amendement 24
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de volledige integratie 
van al haar burgers een van de 
basisbeginselen is van de EU en dat dit 
betekent dat alle personen met een 
handicap, vrouwen incluis, eerlijke en 
gelijke mogelijkheden moeten krijgen om 
deel te nemen aan het sociale en 
economische leven van de gemeenschap;

C. overwegende dat de volledige integratie 
van al haar burgers een van de 
basisbeginselen is van de EU en dat dit 
betekent dat alle personen met een 
handicap, vrouwen incluis, eerlijke en 
gelijke mogelijkheden moeten krijgen om 
deel te nemen aan het politieke, sociale en 
economische leven van de gemeenschap;

Or. fr

Amendement 25
Silvia Costa,
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat personen met een 
handicap nog steeds worden 
geconfronteerd met een hele reeks 
belemmeringen die verhinderen dat zij ten 
volle kunnen deelnemen aan de 
samenleving, wat vaak leidt tot sociale 
uitsluiting en armoede en een volledig 
Europees burgerschap in de weg staat;

Or. en

Amendement 26
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de werkloosheid 
onder personen met een handicap nog 
steeds onaanvaardbaar hoog is, namelijk 
ten minste tweemaal zo hoog als de 
werkloosheid onder personen zonder 
handicap; overwegende dat de 
arbeidsparticipatie onder mensen met een 
handicap slechts circa 45 % bedraagt, 
terwijl een goede baan voor economische 
onafhankelijkheid zorgt en de 
persoonlijke ontplooiing bevordert;

Or. es

Amendement 27
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat volledige 
economische en sociale participatie van 
vrouwen met een handicap essentieel is 
wil de Europa 2020-strategie van de EU 
slagen in het creëren van slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

Or. it

Amendement 28
Silvia Costa,

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat vrouwen met een 
handicap het slachtoffer zijn van een 
andere vorm van meervoudige 
discriminatie op grond van leeftijd, 
godsdienst, etniciteit en cultureel of 
sociaal gedrag;

Or. en

Amendement 29
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat deze hoge 
werkloosheid leidt tot een hoger risico van 
armoede en sociale uitsluiting onder 
personen met een handicap, die een 
kwetsbare groep vormen waarin het 
aantal personen dat in armoede leeft 70 % 
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boven het gemiddelde ligt;

Or. es

Amendement 30
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat discriminatie kan 
leiden tot sociale isolatie en sociale 
afzondering;

D. overwegende dat discriminatie kan 
leiden tot sociale isolatie en sociale 
afzondering, psychologische trauma’s en 
ongelukkigheid;

Or. en

Amendement 31
Marije Cornelissen,

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat vrouwen met een 
handicap vaak dubbel gediscrimineerd 
worden, en dat de Commissie en de 
lidstaten hiertegen kunnen optreden door 
genderaspecten te integreren in alle 
relevante terreinen van hun 
gehandicaptenbeleid;

Or. en

Amendement 32
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat vrouwen met een 
handicap geconfronteerd worden met 
dubbele discriminatie, waardoor zij vaak 
benadeeld worden, onder meer in 
vergelijking met mannen met een 
handicap, met name wat de toegang tot de 
arbeidsmarkt en het onderwijs betreft;

Or. pt

Amendement 33
Marina Yannakoudakis,

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de gelijke toegang van 
vrouwen met een handicap tot hoogstaande 
gezondheidszorg moet worden
gewaarborgd, onder meer door de 
beroepsopleiding en levenslang leren van 
medisch personeel ten aanzien van hun 
specifieke behoeften te verbeteren;

F. verzoekt alle belanghebbenden om 
ervoor te zorgen dat de gelijke toegang van 
vrouwen met een handicap tot hoogstaande 
gezondheidszorg wordt gewaarborgd, 
onder meer door de beroepsopleiding en 
levenslang leren van medisch personeel ten 
aanzien van hun specifieke behoeften te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 34
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de gelijke toegang van 
vrouwen met een handicap tot hoogstaande 

F. overwegende dat de gelijke toegang van 
vrouwen en meisjes met een handicap tot 
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gezondheidszorg moet worden 
gewaarborgd, onder meer door de 
beroepsopleiding en levenslang leren van 
medisch personeel ten aanzien van hun 
specifieke behoeften te verbeteren;

hoogstaande gezondheidszorg moet 
worden gewaarborgd, onder meer door de 
beroepsopleiding en levenslang leren van 
medisch personeel ten aanzien van hun 
specifieke behoeften te verbeteren;

Or. es

Amendement 35
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de gelijke toegang van 
vrouwen met een handicap tot hoogstaande 
gezondheidszorg moet worden 
gewaarborgd, onder meer door de 
beroepsopleiding en levenslang leren van 
medisch personeel ten aanzien van hun 
specifieke behoeften te verbeteren;

F. overwegende dat de gelijke toegang van 
vrouwen met een handicap tot hoogstaande 
openbare gezondheidszorg moet worden 
gewaarborgd, onder meer door de 
beroepsopleiding en levenslang leren van 
medisch personeel ten aanzien van hun 
specifieke behoeften te verbeteren, met 
name op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid;

Or. pt

Amendement 36
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat vrouwen met een 
handicap recht moeten hebben op 
onderwijs, gezondheidszorg, 
werkgelegenheid, mobiliteit, een 
gezinsleven, relaties, een huwelijk, 
moederschap en op bijzondere 
bescherming om deze rechten te 



PE516.588v01-00 18/101 AM\943119NL.doc

NL

waarborgen;

Or. pt

Amendement 37
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat door de kijk van 
vrouwen op partnerrelaties, seksualiteit en 
moederschap in het publieke domein voor 
het voetlicht te brengen, kan worden 
bijgedragen tot de bestrijding van 
vooroordelen en desinformatie; 
overwegende dat dit op uiteenlopende 
manieren gedaan kan worden, maar dat 
artistieke en culturele middelen en de 
media bij uitstek hiervoor geschikt zijn;

G. overwegende dat door de kijk van 
vrouwen en meisjes op partnerrelaties, 
seksualiteit en moederschap in het publieke 
domein voor het voetlicht te brengen, kan 
worden bijgedragen tot de bestrijding van 
vooroordelen en desinformatie; 
overwegende dat dit op uiteenlopende 
manieren gedaan kan worden, maar dat 
artistieke en culturele middelen en de 
media bij uitstek hiervoor geschikt zijn;

Or. es

Amendement 38
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat door de kijk van 
vrouwen op partnerrelaties, seksualiteit en 
moederschap in het publieke domein voor 
het voetlicht te brengen, kan worden 
bijgedragen tot de bestrijding van 
vooroordelen en desinformatie; 
overwegende dat dit op uiteenlopende 
manieren gedaan kan worden, maar dat 
artistieke en culturele middelen en de 

G. overwegende dat door de kijk van 
vrouwen op partnerrelaties, seksualiteit en 
moederschap in het publieke domein voor 
het voetlicht te brengen, kan worden 
bijgedragen tot de bestrijding van 
vooroordelen, diepgewortelde stereotypen
en desinformatie; overwegende dat dit op 
uiteenlopende manieren gedaan kan 
worden, maar dat artistieke en culturele 
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media bij uitstek hiervoor geschikt zijn; middelen en de media bij uitstek hiervoor 
geschikt zijn;

Or. en

Amendement 39
Richard Howitt,

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen met een 
handicap buitengewoon kwetsbaar zijn 
voor seksueel geweld; overwegende dat 
specifieke maatregelen getroffen moeten 
worden om dit onvergeeflijke fenomeen uit 
te bannen;

H. overwegende dat vrouwen met een 
handicap veel meer risico lopen om 
geconfronteerd te worden met geweld of 
seksuele uitbuiting dan vrouwen zonder 
handicap; overwegende dat het voor deze 
groep veel moeilijker kan zijn om te 
ontsnappen aan misbruik of aan iemand 
die hen misbruikt en dat specifieke 
maatregelen getroffen moeten worden om 
dit onvergeeflijke fenomeen uit te bannen, 
onder meer door de volledige toegang tot 
ondersteuningsdiensten te verzekeren 
voor alle vrouwen;

Or. en

Amendement 40
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen met een 
handicap buitengewoon kwetsbaar zijn 
voor seksueel geweld; overwegende dat 
specifieke maatregelen getroffen moeten 
worden om dit onvergeeflijke fenomeen uit 
te bannen;

H. overwegende dat vrouwen en meisjes 
met een handicap buitengewoon kwetsbaar 
zijn voor alle vormen van geweld, met 
inbegrip van seksueel geweld; 
overwegende dat specifieke maatregelen 
getroffen moeten worden om dit 
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onvergeeflijke fenomeen, dat een misdaad 
is en een ernstige schending van de 
mensenrechten vormt, uit te bannen;

Or. en

Amendement 41
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen met een 
handicap buitengewoon kwetsbaar zijn 
voor seksueel geweld; overwegende dat 
specifieke maatregelen getroffen moeten 
worden om dit onvergeeflijke fenomeen uit 
te bannen;

H. overwegende dat vrouwen met een 
handicap buitengewoon kwetsbaar zijn 
voor seksueel geweld en dat er gegevens 
beschikbaar zijn die aantonen dat de 
seksuele uitbuiting van vrouwen met een 
handicap is toegenomen door de 
toenemende armoede, en overwegende dat 
specifieke maatregelen getroffen moeten 
worden om dit onvergeeflijke fenomeen uit 
te bannen;

Or. pt

Amendement 42
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen met een 
handicap buitengewoon kwetsbaar zijn 
voor seksueel geweld; overwegende dat 
specifieke maatregelen getroffen moeten 
worden om dit onvergeeflijke fenomeen uit 
te bannen;

H. overwegende dat vrouwen met een 
handicap buitengewoon kwetsbaar zijn 
voor geweld, en in het bijzonder voor 
seksueel geweld; overwegende dat 
specifieke maatregelen getroffen moeten 
worden om dit onvergeeflijke fenomeen uit 
te bannen;
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Or. es

Amendement 43
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen met een 
handicap buitengewoon kwetsbaar zijn 
voor seksueel geweld; overwegende dat 
specifieke maatregelen getroffen moeten 
worden om dit onvergeeflijke fenomeen uit 
te bannen;

H. overwegende dat vrouwen en meisjes 
met een handicap buitengewoon kwetsbaar 
zijn voor seksueel geweld; overwegende 
dat specifieke maatregelen getroffen 
moeten worden om dit onvergeeflijke 
fenomeen uit te bannen;

Or. es

Amendement 44
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vrouwen met een 
handicap buitengewoon kwetsbaar zijn 
voor seksueel geweld; overwegende dat 
specifieke maatregelen getroffen moeten 
worden om dit onvergeeflijke fenomeen uit 
te bannen;

H. overwegende dat vrouwen met een 
handicap buitengewoon kwetsbaar zijn 
voor huiselijk en seksueel geweld; 
overwegende dat specifieke maatregelen 
getroffen moeten worden om dit 
onvergeeflijke fenomeen uit te bannen;

Or. it

Amendement 45
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat vrouwen met een 
handicap blootgesteld worden aan 
genderstereotypen die aangepakt moeten 
worden;

I. overwegende dat vrouwen en meisjes 
met een handicap blootgesteld worden aan 
dubbele discriminatie vanwege 
genderongelijkheid en stereotypen met 
betrekking tot personen met een handicap
die aangepakt moeten worden;

Or. en

Amendement 46
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat vrouwen met een 
handicap blootgesteld worden aan 
genderstereotypen die aangepakt moeten 
worden;

I. overwegende dat vrouwen en meisjes 
met een handicap blootgesteld worden aan 
genderstereotypen die aangepakt moeten 
worden;

Or. es

Amendement 47
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheid is 
om vrouwen met een handicap een 
dusdanig aangepaste omgeving te bieden 
dat zij hun rechten en 
verantwoordelijkheden volledig kunnen 
uitoefenen en zelf, op gelijke voet met 
mensen die geen handicap hebben, 

J. overwegende dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheid is 
om via de verlening van gespecialiseerde, 
gratis overheidsdiensten van goede 
kwaliteit vrouwen met een handicap een 
dusdanig aangepaste omgeving te bieden 
dat zij hun rechten en 
verantwoordelijkheden volledig kunnen 
uitoefenen en zelf, op gelijke voet met 
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beslissingen kunnen nemen; mensen die geen handicap hebben, 
beslissingen kunnen nemen, en een steeds 
grotere zelfstandigheid verwerven;

Or. pt

Amendement 48
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheid is 
om vrouwen met een handicap een 
dusdanig aangepaste omgeving te bieden 
dat zij hun rechten en 
verantwoordelijkheden volledig kunnen 
uitoefenen en zelf, op gelijke voet met 
mensen die geen handicap hebben, 
beslissingen kunnen nemen;

J. overwegende dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheid is 
om vrouwen met een handicap een 
dusdanig aangepaste omgeving te bieden 
dat zij hun rechten en 
verantwoordelijkheden volledig kunnen 
uitoefenen en zelf, op gelijke voet met 
mensen zonder handicap, beslissingen 
kunnen nemen; overwegende dat de 
situatie, de infrastructuur, de wetgeving 
en de ondersteunende structuren sterk 
uiteenlopen in de verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 49
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheid is 
om vrouwen met een handicap een 
dusdanig aangepaste omgeving te bieden 
dat zij hun rechten en 
verantwoordelijkheden volledig kunnen 

J. overwegende dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheid is 
om vrouwen en meisjes met een handicap 
een dusdanig aangepaste omgeving te 
bieden dat zij hun rechten en 
verantwoordelijkheden volledig kunnen 
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uitoefenen en zelf, op gelijke voet met 
mensen die geen handicap hebben, 
beslissingen kunnen nemen;

uitoefenen en zelf, op gelijke voet met 
mensen die geen handicap hebben, 
beslissingen kunnen nemen;

Or. es

Amendement 50
Richard Howitt,

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheid is 
om vrouwen met een handicap een 
dusdanig aangepaste omgeving te bieden 
dat zij hun rechten en 
verantwoordelijkheden volledig kunnen 
uitoefenen en zelf, op gelijke voet met 
mensen die geen handicap hebben, 
beslissingen kunnen nemen;

J. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 51
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat vrouwen met een 
handicap slechts gelijke rechten kunnen 
genieten als sprake is van 
gendergerechtigheid, en staatsinstellingen 
gelijk toegankelijk zijn voor vrouwen met 
een handicap en voor personen zonder een 
handicap;

K. overwegende dat vrouwen met een 
handicap slechts gelijke rechten kunnen 
genieten als sprake is van 
gendergerechtigheid, en staatsinstellingen 
gelijk toegankelijk zijn voor vrouwen met 
een handicap en voor personen zonder een 
handicap; merkt evenwel op dat de 
praktijk op het gebied van en de 
toepassing van gendergelijkheid sterk 
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uiteenlopen binnen de EU;

Or. en

Amendement 52
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat vrouwen met een 
handicap slechts gelijke rechten kunnen 
genieten als sprake is van 
gendergerechtigheid, en staatsinstellingen 
gelijk toegankelijk zijn voor vrouwen met 
een handicap en voor personen zonder een 
handicap;

K. overwegende dat vrouwen en meisjes 
met een handicap slechts gelijke rechten 
kunnen genieten als sprake is van 
gendergerechtigheid, en staatsinstellingen 
gelijk toegankelijk zijn voor vrouwen met 
een handicap en voor personen zonder een 
handicap;

Or. es

Amendement 53
Richard Howitt,

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de gemeenschap van 
personen met een of meer handicaps uiterst 
heterogeen is en dienovereenkomstig moet 
worden behandeld;

L. overwegende dat de gemeenschap van 
personen met een of meer fysieke, mentale 
of verstandelijke handicaps uiterst 
heterogeen is en dienovereenkomstig moet 
worden behandeld;

Or. en

Amendement 54
Antigoni Papadopoulou,
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Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de gemeenschap van 
personen met een of meer handicaps uiterst 
heterogeen is en dienovereenkomstig moet 
worden behandeld;

L. overwegende dat de gemeenschap van 
personen met een of meer handicaps uiterst 
heterogeen is en moet worden behandeld
overeenkomstig de behoeften van het 
individu;

Or. en

Amendement 55
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat vrouwen met een 
handicap volwaardige toegang geboden 
moet worden tot onderwijs en de 
arbeidsmarkt opdat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en 
economische leven van de gemeenschap 
overeenkomstig hun vaardigheden en 
talenten die bovendien moeten worden 
aangemoedigd, met name in het onderwijs 
en op de arbeidsmarkt;

M. overwegende dat vrouwen en meisjes 
met een handicap vaak worden 
geconfronteerd met hogere niveaus van 
analfabetisme en een lagere 
scholingsgraad en volwaardige toegang 
moeten krijgen tot onderwijs;
overwegende dat zij op de arbeidsmarkt
vaak minder arbeidskansen krijgen, 
onderbetaald worden en geconfronteerd 
worden met sociale uitsluiting; 
overwegende dat de belemmeringen voor 
de mobiliteit en de sterkere mate van 
afhankelijkheid van familieleden en 
verzorgers moeten worden overwonnen 
om hun actieve participatie in het 
onderwijs en op de arbeidsmarkt en in het 
sociale en economische 
gemeenschapsleven aan te moedigen, 
overeenkomstig hun vaardigheden en 
talenten;

Or. en
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Amendement 56
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat vrouwen met een 
handicap volwaardige toegang geboden 
moet worden tot onderwijs en de 
arbeidsmarkt opdat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven van de gemeenschap overeenkomstig 
hun vaardigheden en talenten die 
bovendien moeten worden aangemoedigd, 
met name in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt;

M. overwegende dat vrouwen en meisjes 
met een handicap vaker analfabeet of laag 
opgeleid zijn, en dat hun daarom 
volwaardige toegang geboden moet 
worden tot onderwijs en de arbeidsmarkt 
opdat zij actief kunnen deelnemen aan het 
sociale en economische leven van de 
gemeenschap overeenkomstig hun 
vaardigheden en talenten die bovendien 
moeten worden aangemoedigd, met name 
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt;

Or. es

Amendement 57
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat in de lidstaten 
waar het meest wordt geïnvesteerd in de 
integratie van vrouwen met een handicap, 
deze vrouwen er het beste in slagen om 
zelf beslissingen te nemen over hun leven 
en zich zelfstandig te ontwikkelen;

Or. pt

Amendement 58
Marian Harkin,
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Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat vrouwen en 
meisjes met een handicap het slachtoffer
worden van meervoudige discriminatie, 
zowel op grond van hun geslacht als 
vanwege hun handicap;

Or. en

Amendement 59
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat vrouwen met een 
handicap grote moeilijkheden 
ondervinden bij de toegang tot de 
arbeidsmarkt en dat zelfs als ze erin 
slagen werk te vinden, ze arbeid met 
weinig verantwoordelijkheid verrichten 
tegen lage lonen, en overwegende dat deze 
beperkingen vrouwen met een handicap 
veroordelen tot een sociaal isolement, een 
laag zelfbeeld bevorderen en versterken 
en resulteren in een sterke 
afhankelijkheid van hun familie en/of 
voogd, en het derhalve van groot belang is 
dat vrouwen met een handicap worden 
geïntegreerd in de arbeidsmarkt;
gelet op het feit dat vrouwen op grotere 
hindernissen stuiten wanneer zij zich op 
de arbeidsmarkt willen begeven, wat het 
voor hen moeilijker maakt een normaal 
en onafhankelijk bestaan op te bouwen;

Or. es
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Amendement 60
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging M ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M ter. overwegende dat vrouwen met een 
handicap uit de meest achtergestelde 
lagen van de bevolking gewoonlijk minder 
kansen krijgen om zich te ontwikkelen en 
zelfstandig beslissingen te nemen;

Or. pt

Amendement 61
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat vrouwen met een 
handicap reeds voor de crisis een zeer 
groot risico liepen om in armoede te 
vervallen, alsook overwegende dat hun 
integratie in de samenleving en de 
arbeidsmarkt in het bijzonder, speerpunt
moet zijn van overheidsbeleid;

N. overwegende dat vrouwen en meisjes 
met een handicap reeds voor maar ook 
tijdens de crisis een groter risico liepen om 
in armoede te vervallen, werkloos te 
worden, een ongelijk loon te krijgen en 
slecht behandeld te worden alsook 
overwegende dat het versterken van hun 
positie en hun integratie in de samenleving 
en de arbeidsmarkt in het bijzonder, 
prioriteit moeten krijgen in ander
overheidsbeleid;

Or. en

Amendement 62
Marian Harkin,

Ontwerpresolutie
Overweging N
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Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat vrouwen met een 
handicap reeds voor de crisis een zeer 
groot risico liepen om in armoede te 
vervallen, alsook overwegende dat hun 
integratie in de samenleving en de 
arbeidsmarkt in het bijzonder, speerpunt 
moet zijn van overheidsbeleid;

N. overwegende dat vrouwen met een 
handicap reeds voor de crisis een zeer 
groot risico liepen om in armoede te 
vervallen, alsook overwegende dat hun 
integratie in de samenleving en de 
arbeidsmarkt in het bijzonder, speerpunt 
moet zijn van overheidsbeleid; 
overwegende dat vrouwen en meisjes met 
een handicap sterker emotioneel 
afhankelijk zijn van anderen en een 
groter risico lopen om het slachtoffer te 
worden van alle vormen van 
gendergeweld, een lagere mate van 
persoonlijke en sociale ontwikkeling en 
wijdverbreide onwetendheid op het gebied 
van seksualiteit en de talloze schadelijke 
mythes die daaromtrent bestaan;

Or. en

Amendement 63
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat vrouwen met een 
handicap reeds voor de crisis een zeer 
groot risico liepen om in armoede te 
vervallen, alsook overwegende dat hun 
integratie in de samenleving en de 
arbeidsmarkt in het bijzonder, speerpunt 
moet zijn van overheidsbeleid;

N. overwegende dat vrouwen met een 
handicap reeds voor de crisis een zeer 
groot risico liepen om in armoede te 
vervallen en dat dat risico is toegenomen 
door de toepassing van de zogeheten 
bezuinigingsmaatregelen, alsook
overwegende dat hun integratie in de 
samenleving en de arbeidsmarkt in het 
bijzonder, speerpunt moet zijn van 
overheidsbeleid;

Or. pt
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Amendement 64
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat de impact van de 
bezuinigingen op overheidsdiensten 
vanwege de zogeheten 
bezuinigingsmaatregelen heeft geleid tot 
een vermindering van het aantal 
leerkrachten bijzonder onderwijs, het 
aantal begeleiders voor personen met een 
handicap, de sociale steun voor 
verzorgers, de sociale subsidies voor 
personen met een handicap, de 
financiering van gespecialiseerde 
instellingen en organisaties voor personen 
met een handicap en de toegang van 
personen met een handicap tot banen bij 
de overheid, met dramatische gevolgen 
voor het leven en de mogelijkheden voor 
de zelfstandigheid van vrouwen met een 
handicap;

Or. pt

Amendement 65
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat er een nauw 
verband bestaat tussen mobiliteit, 
handicap en maatschappelijke inclusie, in 
het bijzonder als het gaat om vrijheid van 
en toegang tot communicatie (met 
inbegrip van braille en gebarentaal en 
andere alternatieve 
communicatiemiddelen), vrij verkeer op 
alle levensgebieden en toegang tot 
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diensten; overwegende dat de volledige 
deelname van personen met een handicap 
aan alle aspecten van de samenleving 
moet worden bevorderd en de toegang tot 
informatie- en 
communicatietechnologieën, waaronder 
robots voor thuisgebruik en oplossingen 
voor onlinecommunicatie, moeten worden 
vergemakkelijkt;

Or. es

Amendement 66
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat vrouwen en 
meisjes met een handicap vaker gebukt 
gaan onder emotionele en sociaal-
affectieve afhankelijkheid, vaker 
slachtoffer van gendergeweld zijn, hun 
persoonlijke en sociale ontwikkeling 
vaker afgeremd zien en vaker het 
slachtoffer zijn van wijdverspreide 
desinformatie en algemene onwetendheid 
wat betreft hun seksualiteit en een lange 
reeks daaruit voortvloeiende, catastrofale 
mythen, en dat ze vaker te maken krijgen 
met tekortschietende sociale en medische 
bijstand en met een lage waardering van 
hun fysieke verschijning;
overwegende dat werk meer is dan alleen 
een bron van inkomsten, maar ook een 
mechanisme voor sociale inclusie, 
aangezien het een band met de 
samenleving, persoonlijke relaties en een 
gevoel van deelname aan het economisch 
leven van het land creëert;

Or. es
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Amendement 67
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging N ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N ter. overwegende dat het gunstiger is 
voor de sociale integratie en minder 
kostbaar voor de lidstaten indien zij 
vrouwen met een handicap steunen om bij 
hun familie te kunnen blijven wonen dan 
indien zij de institutionalisering van deze 
vrouwen stimuleren;

Or. pt

Amendement 68
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging N ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N ter. overwegende dat de meerderheid 
van de zorgverleners die de zorg voor 
personen met een handicap op zich 
nemen bestaat uit vrouwen die zich 
gedwongen zien om minder te gaan 
werken of de arbeidsmarkt zelfs geheel te 
verlaten om voor afhankelijke 
familieleden te zorgen;

Or. es

Amendement 69
Marina Yannakoudakis,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. pleit voor doelstellingen ten aanzien 
van de integratie van alle EU-burgers 
ongeacht lichamelijke handicaps;

1. wijst op het belang van de integratie van 
alle EU-burgers ongeacht lichamelijke 
handicaps en bevestigt nogmaals dat moet 
worden samengewerkt met alle 
belanghebbenden, zoals niet-
gouvernementele organisaties, om de 
uitwisseling van beste praktijken tussen de 
lidstaten te bevorderen en gelijkheid voor 
vrouwen met een handicap in alle 
domeinen van de samenleving te 
stimuleren en te verzekeren;

Or. en

Amendement 70
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. pleit voor doelstellingen ten aanzien van 
de integratie van alle EU-burgers ongeacht 
lichamelijke handicaps;

1. pleit voor doelstellingen ten aanzien van 
de integratie van alle EU-burgers ongeacht 
lichamelijke handicaps; benadrukt dat bij 
de uitwerking en tenuitvoerlegging van 
strategieën, wetgevingsmaatregelen en 
beleid om non-discriminatie en gelijke 
kansen te garanderen, nauw moet worden 
samengewerkt met vrouwen en meisjes 
met een handicap door middel van 
raadpleging van hun 
vertegenwoordigende organisaties;

Or. es

Amendement 71
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. pleit voor doelstellingen ten aanzien van
de integratie van alle EU-burgers ongeacht 
lichamelijke handicaps;

1. pleit voor specifieke doelstellingen om 
de integratie van alle EU-burgers ongeacht 
lichamelijke handicaps te verzekeren en er 
zo naar te streven om de levenskwaliteit 
van personen met een handicap te 
verbeteren en te zorgen voor een 
samenhangender beleid door alle 
belanghebbenden hier volledig bij te 
betrekken;

Or. en

Amendement 72
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. pleit voor doelstellingen ten aanzien van 
de integratie van alle EU-burgers ongeacht 
lichamelijke handicaps;

1. pleit voor doelstellingen ten aanzien van 
de integratie van alle EU-burgers ongeacht 
lichamelijke, intellectuele en/of 
psychosociale handicaps;

Or. es

Amendement 73
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. pleit voor doelstellingen ten aanzien van 
de integratie van alle EU-burgers ongeacht 
lichamelijke handicaps;

1. pleit voor doelstellingen ten aanzien van 
de integratie van alle EU-burgers ongeacht 
lichamelijke en verstandelijke handicaps;

Or. pt
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Amendement 74
Marian Harkin,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. dringt erop aan om genderaspecten 
te integreren in het gehandicaptenbeleid;

Or. en

Amendement 75
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt in het licht van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap dat uit vele 
onderzoeken is gebleken dat vrouwen met 
een handicap dubbel worden 
gediscrimineerd, zowel op grond van hun 
geslacht als op grond van hun handicap; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten, 
met het oog op het vrijwel totaal 
ontbreken van mechanismes op dit 
terrein, om in de stelsels voor sociale 
bescherming speciale voorzieningen voor 
vrouwen met een handicap op te nemen;

Or. es

Amendement 76
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. brengt in herinnering dat de integratie en 
participatie van vrouwen met een handicap 
uitsluitend kan worden verwezenlijkt 
indien zij zich gemakkelijk in een 
samenleving zonder belemmeringen 
kunnen bewegen, en roept op tot 
inspanningen hiertoe;

3. brengt in herinnering dat de integratie en 
participatie van vrouwen en meisjes met 
een handicap uitsluitend kan worden 
verwezenlijkt indien zij zich gemakkelijk 
in een samenleving zonder belemmeringen 
kunnen bewegen, en roept op tot 
inspanningen hiertoe;

Or. es

Amendement 77
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. brengt in herinnering dat de integratie en 
participatie van vrouwen met een handicap 
uitsluitend kan worden verwezenlijkt 
indien zij zich gemakkelijk in een 
samenleving zonder belemmeringen 
kunnen bewegen, en roept op tot 
inspanningen hiertoe;

3. brengt in herinnering dat de integratie en 
participatie van vrouwen en meisjes met 
een handicap uitsluitend kan worden 
verwezenlijkt indien zij zich gemakkelijk 
in een samenleving zonder belemmeringen 
kunnen bewegen, en roept op tot 
inspanningen hiertoe;

Or. de

Amendement 78
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. brengt in herinnering dat de integratie en 
participatie van vrouwen met een handicap 
uitsluitend kan worden verwezenlijkt 
indien zij zich gemakkelijk in een 

3. brengt in herinnering dat de integratie en 
participatie van vrouwen met een handicap 
uitsluitend kan worden verwezenlijkt 
indien zij zich gemakkelijk in een fysieke 



PE516.588v01-00 38/101 AM\943119NL.doc

NL

samenleving zonder belemmeringen 
kunnen bewegen, en roept op tot 
inspanningen hiertoe;

en sociale omgeving zonder 
belemmeringen kunnen bewegen, en roept 
op tot inspanningen hiertoe;

Or. fr

Amendement 79
Marian Harkin,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat alle discriminatie op 
grond van handicap en gender moet 
worden verboden en benadrukt dat de 
overlapping van zulke discriminatie 
bijzonder nadelige gevolgen heeft voor 
vrouwen en meisjes met een handicap;

Or. en

Amendement 80
Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt de rol van verenigingen 
voor onderlinge hulpverlening waarin 
mensen en met name vrouwen verenigd 
zijn die moeten zorgen voor mensen met 
een handicap in hun familie of directe 
omgeving, en de bewustmaking door deze 
verenigingen;

Or. fr
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Amendement 81
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 
optimaal gebruik te maken van de 
financieringsinstrumenten van de EU, in 
het bijzonder de structuurfondsen, om de 
toegankelijkheid voor en de non-
discriminatie van mensen met een 
handicap te bevorderen, waarbij 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan vrouwen, die vaak meervoudig 
worden gediscrimineerd, en aan een 
betere zichtbaarheid van de 
mogelijkheden om dergelijke acties te 
financieren in programma's na 2013;

Or. es

Amendement 82
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt dat moet worden 
gewaarborgd dat vrouwen en meisjes met 
een handicap een autonoom leven kunnen 
leiden en volledig kunnen deelnemen aan 
alle aspecten van het leven, in gelijke 
omstandigheden als anderen; 
onderstreept dat toereikende maatregelen 
moeten worden genomen om te 
verzekeren dat vrouwen en meisjes met 
een handicap echte toegang hebben tot de 
fysieke omgeving, vervoer, informatie en 
communicatie, waaronder ICT-
technologieën en -systemen, en andere 
diensten en installaties die openstaan voor 
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het publiek of voor publiek gebruik, zowel 
in stedelijke als in rurale gebieden; wijst 
erop dat om een juiste 
gendermainstreaming tot stand te brengen 
in maatregelen, planning, projecten, 
programma's en audits op het gebied van 
toegankelijkheid, de deelname van 
vrouwen met een handicap aan het werk 
van de betrokken instanties moet worden 
gewaarborgd, bijvoorbeeld in advies- en 
deskundigengroepen, waarbij in het 
ontwerp van faciliteiten, goederen en 
diensten rekening moet worden gehouden 
met de specifieke behoeften van de 
vrouwelijke deelnemers met een 
handicap;

Or. es

Amendement 83
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. wijst op de noodzaak dat 
informatie over openbare diensten 
(onderwijs, gezondheidszorg, justitie, 
vervoer, overheidsdiensten, enz.) wordt 
verstrekt in alle mogelijke talen, vormen 
en formaten, op een eenvoudige en veilige 
wijze, en dat wanneer deze diensten 
telefonisch of door middel van telezorg 
worden aangeboden, ze ook toegankelijk 
moeten zijn voor dove en doofstomme 
vrouwen;

Or. es

Amendement 84
Iratxe García Pérez
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat integratie impliceert dat 
stereotypen teniet worden gedaan met 
behulp van positieve beelden en culturele 
uitingen, met name afschilderingen van 
handicaps in het openbare leven, aangezien 
er juist op dit gebied nog het nodige aan 
schort;

4. wijst erop dat integratie impliceert dat 
stereotypen teniet worden gedaan met 
behulp van positieve beelden en culturele 
uitingen, met name afschilderingen van 
handicaps in het openbare leven, aangezien 
er juist op dit gebied nog het nodige aan 
schort; onderstreept dat effectieve 
bewustmakingscampagnes op het gebied 
van fundamentele vrijheden van vrouwen 
en meisjes met een handicap moeten 
worden geïnitieerd en uitgevoerd, zowel 
op het niveau van de samenleving als 
geheel als op het niveau van specifieke 
sectoren (werknemers, vakbonden, 
werkgevers, rechtspraak, 
gezondheidszorg...), teneinde de 
maatschappelijke perceptie en de 
uitoefening van deze vrijheden te 
verbeteren door diepgewortelde 
stereotypen, vooroordelen en schadelijke 
praktijken te bestrijden; wijst erop dat 
communicatiemiddelen een belangrijke 
rol spelen bij de verspreiding van 
informatie over vrouwen met een 
handicap en moeten bijdragen aan een 
positieve mentaliteitsverandering op dit 
gebied bij het publiek, in 
overeenstemming met de beginselen en 
waarden van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap;

Or. es

Amendement 85
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat integratie impliceert dat 
stereotypen teniet worden gedaan met 
behulp van positieve beelden en culturele 
uitingen, met name afschilderingen van 
handicaps in het openbare leven, aangezien 
er juist op dit gebied nog het nodige aan 
schort;

4. wijst erop dat integratie impliceert dat 
stereotypen teniet worden gedaan met 
behulp van positieve beelden en culturele 
uitingen, een objectieve voorstelling van 
vrouwen met een handicap en het tonen 
van de uiteenlopende rollen die deze 
vrouwen kunnen spelen in het dagelijks 
leven in de maatschappij, waarbij met 
name afschilderingen van handicaps in het 
openbare leven moeten worden aangepakt, 
aangezien er juist op dit gebied nog het 
nodige aan schort;

Or. en

Amendement 86
Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat integratie impliceert dat 
stereotypen teniet worden gedaan met 
behulp van positieve beelden en culturele 
uitingen, met name afschilderingen van 
handicaps in het openbare leven, aangezien 
er juist op dit gebied nog het nodige aan 
schort;

4. wijst erop dat integratie impliceert dat 
stereotypen teniet worden gedaan door
positieve beelden over te brengen met 
behulp van culturele uitingen en door 
middel van voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes, met name 
afschilderingen van handicaps in het 
openbare leven, aangezien er juist op dit 
gebied nog het nodige aan schort;

Or. fr

Amendement 87
Lívia Járóka, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten om seksueel 
geweld als een zwaar, vervolgbaar 
misdrijf te beschouwen, met name 
wanneer vrouwen met een handicap, en in 
het bijzonder vrouwen met een mentale 
handicap, er het slachtoffer van zijn, en 
om in die specifieke gevallen de bewijslast 
bij de beschuldigde te leggen om het grote 
aantal gemelde gevallen van verkrachting, 
seksuele intimidatie en seksueel geweld in 
grote instellingen te verminderen;

Or. en

Amendement 88
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak om 
nauwkeurige en betrouwbare statistische 
gegevens te vergaren over de werkelijke 
situatie van mensen met een handicap 
waarbij rekening wordt gehouden met 
genderaspecten;

Or. fr

Amendement 89
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat om het uit het zicht 
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houden, de veronachtzaming, de 
verwaarlozing en de segregatie van 
meisjes met een handicap te voorkomen, 
voorlichtingscampagnes voor de gezinnen 
moeten worden georganiseerd waarin 
informatie wordt verstrekt over de 
communautaire middelen die beschikbaar 
zijn voor de zorg voor deze meisjes, voor 
hun toekomstige ontwikkeling en voor de 
bestrijding van seksistische en 
discriminerende stereotypen; wijst erop 
dat overheden, indien de naaste 
familieleden niet in staat zijn voor een 
kind met een handicap te zorgen, 
alternatieve zorg moeten bewerkstelligen 
binnen de ruimere familiekring, en bij 
ontbreken daarvan in een 
gezinsvervangend verband in de 
samenleving; merkt op dat de opvang en 
adoptie van kinderen met een handicap 
moet worden gestimuleerd door 
bureaucratische processen te 
vereenvoudigen en informatie en 
toereikende ondersteuning te verstrekken 
aan opvang- en adoptiegezinnen;

Or. es

Amendement 90
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat bepaalde groepen in 
de maatschappij sterk met voortijdig 
schoolverlaten geconfronteerd worden; 
spoort de lidstaten aan om speciale 
aandacht te besteden aan kinderen met 
een handicap of met speciale 
onderwijsbehoeften zodat hun integratie 
in het onderwijs bevorderd wordt en het 
percentage voortijdige schoolverlaters met 
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minstens 10% teruggedrongen wordt;

Or. it

Amendement 91
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herhaalt het belang om stedelijk en 
architectuurbeleid in te voeren waarin 
rekening wordt gehouden met het doel om 
mensen met een handicap een bredere 
toegang tot fatsoenlijke
leefomstandigheden te verschaffen, zowel 
op het gebied van huisvesting, 
voortbewegingsvermogen, toegang tot 
sociale en overheidsdiensten, als van 
deelname aan het openbare leven;

Or. fr

Amendement 92
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. wijst er eens te meer op dat de 
bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen, alsook de strijd tegen 
discriminatie waarvan kinderen met een 
handicap en hun families het slachtoffer 
zijn, een instrument zijn om stigmatisatie, 
armoede en sociale uitsluiting tegen te 
gaan;
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Or. it

Amendement 93
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt voor om op het vlak van 
huisvesting architectonische en 
andersoortige maatregelen te treffen, 
teneinde de positieve verschuiving van 
"ontwerp voor speciale behoeften" naar 
"integraal en inclusief ontwerp voor alle 
burgers" te versnellen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 94
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt voor om op het vlak van huisvesting 
architectonische en andersoortige 
maatregelen te treffen, teneinde de 
positieve verschuiving van "ontwerp voor 
speciale behoeften" naar "integraal en 
inclusief ontwerp voor alle burgers" te 
versnellen;

5. stelt voor om op het vlak van huisvesting 
architectonische en andersoortige 
maatregelen te treffen, teneinde de 
positieve verschuiving van "ontwerp voor 
speciale behoeften" naar "integraal en 
inclusief ontwerp voor alle burgers" te 
versnellen; benadrukt dat de toegang van 
vrouwen met een handicap tot sociale 
huisvestingsprogramma's moet worden 
gewaarborgd, op individuele of 
gezamenlijke basis, en dat financiële 
steun ter beschikking moet worden gesteld 
om fysieke obstakels in huis weg te 
nemen, die ook beschikbaar moet zijn 
voor huurwoningen;
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Or. es

Amendement 95
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt voor om op het vlak van huisvesting 
architectonische en andersoortige 
maatregelen te treffen, teneinde de 
positieve verschuiving van "ontwerp voor 
speciale behoeften" naar "integraal en 
inclusief ontwerp voor alle burgers" te 
versnellen;

5. stelt voor om op het vlak van huisvesting 
architectonische en andersoortige 
maatregelen te treffen, teneinde de 
positieve verschuiving van "ontwerp voor 
speciale behoeften" naar "integraal en 
inclusief ontwerp voor alle burgers" te 
versnellen; merkt evenwel op dat volledige 
toegankelijkheid en de daarvoor 
benodigde aanpassingen niet alleen een 
doel moeten zijn in het architectonische 
domein, maar dat universeel ontwerp in 
het algemeen een vaststaande doelstelling 
en een realiteit zou moeten zijn, in het 
bijzonder bij alles wat te maken heeft met 
de dagelijkse basisbehoeften van vrouwen 
met een handicap;

Or. es

Amendement 96
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt voor om op het vlak van huisvesting 
architectonische en andersoortige 
maatregelen te treffen, teneinde de 
positieve verschuiving van "ontwerp voor 
speciale behoeften" naar "integraal en 
inclusief ontwerp voor alle burgers" te 
versnellen;

5. stelt voor om op het vlak van huisvesting 
architectonische en andersoortige 
milieuoverwegingen mee te nemen en 
maatregelen te treffen, teneinde de 
positieve verschuiving van "ontwerp voor 
speciale behoeften" naar "integraal en 
inclusief ontwerp voor alle burgers" te 
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versnellen;

Or. en

Amendement 97
Silvia Costa,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt voor om op het vlak van huisvesting 
architectonische en andersoortige 
maatregelen te treffen, teneinde de 
positieve verschuiving van "ontwerp voor 
speciale behoeften" naar "integraal en 
inclusief ontwerp voor alle burgers" te 
versnellen;

5. stelt voor om op het vlak van huisvesting 
architectonische en andersoortige 
maatregelen te treffen, teneinde de 
positieve verschuiving van "ontwerp voor 
speciale behoeften" naar "integraal en 
inclusief universeel ontwerp voor alle 
burgers" te versnellen;

Or. en

Amendement 98
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat vervoer 
toegankelijk moet zijn voor alle personen 
met een handicap teneinde hun autonome 
mobiliteit te bevorderen; stelt vast dat het 
aantal vrouwen met een handicap dat 
gebruikmaakt van het openbaar vervoer 
groter is dan het aantal mannen met een 
handicap dat dat doet, omdat deze vaker 
een auto gebruiken, en dat de dagelijkse 
verplaatsingen van vrouwen met een 
handicap ingewikkelder zijn als gevolg 
van de zorgtaken die ze op zich hebben 
genomen, zowel ten behoeve van andere 
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personen als in het huishouden, en dat 
het daardoor van essentieel belang is dat 
bij het ontwerp, de ontwikkeling en de 
evaluatie van vervoersbeleid rekening 
wordt gehouden met aspecten die verband 
houden met handicap en geslacht om voor 
gelijke kansen en non-discriminatie van 
vrouwen met een handicap te zorgen; 
wijst er in dit verband op dat het passend 
zou zijn om deskundigen met een 
handicap als adviseurs te betrekken bij 
alle fasen van de ontwikkeling van 
vervoersbeleid;

Or. es

Amendement 99
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat tevens moet worden 
gezorgd voor toegankelijkheid tot het 
internet (bv. leesbaarheid van alle websites 
van overheden voor mensen met een 
visuele handicap) en is bezorgd dat de 
toegankelijkheid van overheidsinstellingen 
voor burgers nog niet volledig is 
gewaarborgd; is daarom ingenomen met 
het voorstel van de Commissie voor een 
richtlijn inzake de toegankelijkheid van 
overheidswebsites;

6. wijst erop dat tevens moet worden 
gezorgd voor toegankelijkheid tot het 
internet (bv. leesbaarheid van alle websites 
van overheden voor mensen met een 
visuele handicap, in het kader waarvan de 
aanpassingen ook gericht moeten zijn op 
andere dan alleen visuele handicaps, 
waarbij kan worden gedacht aan de 
aanpassing van complexe inhoud zodat 
ook personen met een verstandelijke 
handicap deze kunnen begrijpen, de 
integratie van video’s waarin de inhoud 
wordt uitgelegd in gebarentaal enz.) en is 
bezorgd dat de toegankelijkheid van 
overheidsinstellingen voor burgers nog niet 
volledig is gewaarborgd; is daarom 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn inzake de 
toegankelijkheid van overheidswebsites;

Or. es
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Amendement 100
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat tevens moet worden 
gezorgd voor toegankelijkheid tot het 
internet (bv. leesbaarheid van alle websites 
van overheden voor mensen met een 
visuele handicap) en is bezorgd dat de 
toegankelijkheid van overheidsinstellingen 
voor burgers nog niet volledig is 
gewaarborgd; is daarom ingenomen met 
het voorstel van de Commissie voor een 
richtlijn inzake de toegankelijkheid van 
overheidswebsites;

6. wijst erop dat tevens moet worden 
gezorgd voor toegankelijkheid tot het 
internet en andere sociale media (bv. 
leesbaarheid van alle websites van 
overheden voor mensen met een visuele 
handicap) en is bezorgd dat de 
toegankelijkheid van overheidsinstellingen 
en e-overheid voor burgers nog niet 
volledig is gewaarborgd; is daarom 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn inzake de 
toegankelijkheid van overheidswebsites;

Or. en

Amendement 101
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat tevens moet worden 
gezorgd voor toegankelijkheid tot het 
internet (bv. leesbaarheid van alle websites 
van overheden voor mensen met een 
visuele handicap) en is bezorgd dat de 
toegankelijkheid van overheidsinstellingen 
voor burgers nog niet volledig is 
gewaarborgd; is daarom ingenomen met 
het voorstel van de Commissie voor een 
richtlijn inzake de toegankelijkheid van 
overheidswebsites;

6. wijst erop dat tevens moet worden 
gezorgd voor toegankelijkheid tot het 
internet (bv. leesbaarheid van alle websites 
van overheden voor mensen met een 
visuele handicap en een gehoorstoornis) 
en is bezorgd dat de toegankelijkheid van 
overheidsinstellingen voor burgers nog niet 
volledig is gewaarborgd; is daarom 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn inzake de 
toegankelijkheid van overheidswebsites;
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Or. de

Amendement 102
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat tevens moet worden 
gezorgd voor toegankelijkheid tot het 
internet (bv. leesbaarheid van alle websites 
van overheden voor mensen met een 
visuele handicap) en is bezorgd dat de 
toegankelijkheid van overheidsinstellingen 
voor burgers nog niet volledig is 
gewaarborgd; is daarom ingenomen met 
het voorstel van de Commissie voor een 
richtlijn inzake de toegankelijkheid van 
overheidswebsites;

6. wijst erop dat tevens moet worden 
gezorgd voor toegankelijkheid tot het
internet (bv. leesbaarheid van alle websites 
van overheden voor mensen met een 
visuele handicap) en is bezorgd dat de 
toegankelijkheid van overheidsinstellingen 
voor burgers nog niet volledig is 
gewaarborgd; wijst erop dat de 
toegankelijkheid van digitale
alfabetisering voor alle personen met een 
handicap moet worden gewaarborgd; is 
daarom ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn inzake de 
toegankelijkheid van overheidswebsites;

Or. pt

Amendement 103
Lívia Járóka, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat toegankelijkheid tot 
internet niet alleen voordelen kan 
opleveren voor personen met een visuele 
handicap, maar ook voor personen met 
een andere soort handicap; wijst er 
evenwel op dat er daarbij voldoende 
aandacht moet worden besteed aan doven 
en slechthorenden, met name ouderen 
met een auditieve handicap, aangezien 
hun aantal en aandeel in de samenleving 
volgens de ramingen van de WHO 
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aanzienlijk toeneemt;

Or. en

Amendement 104
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat democratische deelname 
onderdeel uitmaakt van de grond- en 
burgerrechten van vrouwen met een 
handicap is en moet worden bevorderd; 
verzoekt de lidstaten en alle relevante 
overheidsinstanties daarom te zorgen voor 
naar behoren aangepaste faciliteiten;

7. benadrukt dat democratische deelname 
onderdeel uitmaakt van de grond- en 
burgerrechten van vrouwen met een 
handicap is en moet worden bevorderd; 
verzoekt de lidstaten en alle relevante 
overheidsinstanties daarom te zorgen voor 
naar behoren aangepaste faciliteiten en om 
de actieve betrokkenheid en participatie 
van vrouwen te bevorderen;

Or. en

Amendement 105
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat democratische deelname 
onderdeel uitmaakt van de grond- en 
burgerrechten van vrouwen met een 
handicap is en moet worden bevorderd; 
verzoekt de lidstaten en alle relevante 
overheidsinstanties daarom te zorgen voor 
naar behoren aangepaste faciliteiten;

7. benadrukt dat democratische deelname 
onderdeel uitmaakt van de grond- en 
burgerrechten van vrouwen met een 
handicap is en moet worden bevorderd en 
gewaarborgd; verzoekt de lidstaten en alle 
relevante overheidsinstanties daarom te 
zorgen voor naar behoren aangepaste 
faciliteiten;

Or. pt
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Amendement 106
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten de 
vertegenwoordiging van vrouwen met een 
handicap bij besluitvormingsprocessen te 
vereenvoudigen om ervoor te zorgen dat 
hun belangen en rechten worden 
beschermd;

Or. es

Amendement 107
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat vrouwen met een 
handicap het recht hebben om, voor zover 
mogelijk, over hun eigen leven te 
beschikken en benadrukt dat dit recht 
tevens in gespecialiseerde instellingen 
bevorderd moet worden; benadrukt dat 
persoonlijke bijstand een middel kan zijn 
om vrouwen met een handicap zelfstandig 
te laten wonen en daarom moet worden 
aangemoedigd;

8. is van mening dat vrouwen met een 
handicap het recht hebben om, voor zover 
mogelijk, over hun eigen leven te 
beschikken en dat hun zelfstandigheid 
actief moet worden gestimuleerd, en 
benadrukt dat dit recht tevens in 
gespecialiseerde openbare instellingen 
gewaarborgd moet worden; benadrukt dat 
persoonlijke bijstand een middel kan zijn 
om vrouwen met een handicap zelfstandig 
te laten wonen en daarom moet worden 
gewaarborgd; benadrukt dat deze 
persoonlijke bijstand moet worden 
gewaarborgd om vrouwen met een 
handicap te helpen in 
onderwijsinstellingen en in centra voor 
beroepsopleiding, op het werk, thuis en 
tijdens de zwangerschap en het 
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moederschap;

Or. pt

Amendement 108
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat vrouwen met een 
handicap het recht hebben om, voor zover 
mogelijk, over hun eigen leven te 
beschikken en benadrukt dat dit recht
tevens in gespecialiseerde instellingen 
bevorderd moet worden; benadrukt dat 
persoonlijke bijstand een middel kan zijn 
om vrouwen met een handicap zelfstandig 
te laten wonen en daarom moet worden 
aangemoedigd;

8. is van mening dat vrouwen met een 
handicap het recht hebben om, voor zover 
mogelijk, over hun eigen leven en 
behoeften te beschikken en om gehoord en 
geraadpleegd te worden; benadrukt dat 
deze rechten tevens in gespecialiseerde 
instellingen bevorderd moeten worden; 
benadrukt dat persoonlijke bijstand een 
middel kan zijn om vrouwen met een 
handicap zelfstandig te laten wonen en 
daarom moet worden aangemoedigd;

Or. en

Amendement 109
Silvia Costa,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat vrouwen met een 
handicap het recht hebben om, voor zover 
mogelijk, over hun eigen leven te 
beschikken en benadrukt dat dit recht 
tevens in gespecialiseerde instellingen 
bevorderd moet worden; benadrukt dat 
persoonlijke bijstand een middel kan zijn 
om vrouwen met een handicap zelfstandig 
te laten wonen en daarom moet worden 

8. is van mening dat vrouwen met een 
handicap het recht hebben om, voor zover 
mogelijk, over hun eigen leven te 
beschikken en benadrukt dat dit recht 
tevens in gespecialiseerde instellingen 
bevorderd moet worden, in een normale 
leefsituatie, waarbij in de mate van het 
mogelijke moet worden gestreefd naar 
zelfstandig wonen; benadrukt dat 
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aangemoedigd; persoonlijke bijstand een middel kan zijn 
om vrouwen met een handicap zelfstandig 
te laten wonen en daarom moet worden
aangemoedigd;

Or. en

Amendement 110
Marian Harkin,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat vrouwen met een 
handicap het recht hebben om, voor zover 
mogelijk, over hun eigen leven te 
beschikken en benadrukt dat dit recht 
tevens in gespecialiseerde instellingen 
bevorderd moet worden; benadrukt dat 
persoonlijke bijstand een middel kan zijn
om vrouwen met een handicap zelfstandig 
te laten wonen en daarom moet worden 
aangemoedigd;

8. is van mening dat vrouwen met een 
handicap het recht hebben om, voor zover 
mogelijk, over hun eigen leven te 
beschikken en benadrukt dat dit recht 
tevens in gespecialiseerde instellingen 
bevorderd moet worden; benadrukt dat 
persoonlijke bijstand een middel is om 
vrouwen met een handicap zelfstandig te 
laten wonen en moet worden bevorderd en 
gestimuleerd;

Or. en

Amendement 111
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat vrouwen met een 
handicap het recht hebben om, voor zover 
mogelijk, over hun eigen leven te 
beschikken en benadrukt dat dit recht 
tevens in gespecialiseerde instellingen 
bevorderd moet worden; benadrukt dat 
persoonlijke bijstand een middel kan zijn 

8. is van mening dat vrouwen en meisjes 
met een handicap het recht hebben om, 
voor zover mogelijk, over hun eigen leven 
te beschikken en benadrukt dat dit recht 
tevens in gespecialiseerde instellingen 
bevorderd moet worden; benadrukt dat 
persoonlijke bijstand een middel kan zijn 
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om vrouwen met een handicap zelfstandig 
te laten wonen en daarom moet worden 
aangemoedigd;

om vrouwen met een handicap zelfstandig 
te laten wonen en daarom moet worden 
aangemoedigd;

Or. es

Amendement 112
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. brengt in herinnering dat het VN-
Verdrag een mensenrechtenmodel van 
"ondersteuning van de besluitvorming" 
voorstaat op basis van gelijkheid en 
intrinsieke waardigheid van alle 
personen, in plaats van het verouderde 
systeem van "substitutie van de 
besluitvorming";

Or. es

Amendement 113
Lívia Járóka, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat elke stap in het 
leven van een vrouw niet alleen kansen, 
maar ook verantwoordelijkheden met zich 
brengt, en dat vrouwen daarom vaak 
onevenredig zwaar belast worden in 
termen van zwangerschap en bevalling, 
wanneer zij geconfronteerd worden met 
de negatieve effecten van een 
zwangerschap, met name in gevallen 
waarin de vader zijn verantwoordelijkheid 
niet opneemt en zich niet bekommert om 
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het welzijn en het lot van de kinderen en 
hen achterlaat, aangezien beide ouders in 
een gezin dezelfde verantwoordelijkheden 
hebben, tenzij op voorhand iets anders 
werd overeengekomen;

Or. en

Amendement 114
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten om te voorzien 
in bijzondere opleiding voor alle 
beroepsbeoefenaren die werken met 
personen met een handicap 
(gezondheidswerkers, verzorgers, 
leerkrachten, sociaal werkers, personeel 
van opvangcentra etc.);

Or. en

Amendement 115
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. dringt er op aan dat vrouwen en 
meisjes met een handicap worden 
geïnformeerd over hun rechten, zodat ze 
hun eigen beslissingen kunnen nemen; en 
dat de informatie op een voor hen 
toegankelijke en begrijpelijke manier 
wordt verstrekt, waarbij rekening wordt 
gehouden met verschillende, door hen te 
kiezen communicatiemodi, -middelen en -
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formaten, en, indien van toepassing, met 
hun verstandelijke vermogens;

Or. es

Amendement 116
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat de invoering van
bezuinigingsmaatregelen in veel landen 
heeft geleid tot het afbouwen van 
subsidies en essentiële diensten waardoor 
vrouwen met een handicap een bijzonder 
kwetsbare groep zijn geworden; roept de 
lidstaten op om maatregelen te nemen die 
erop gericht zijn elk obstakel voor 
efficiënte, toegankelijke, hoogwaardige en 
betaalbare diensten voor vrouwen met een 
handicap weg te nemen;

Or. it

Amendement 117
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de medische sector 
behoefte heeft aan specifieke opleiding op 
het vlak van geestesziekten/handicaps;

9. merkt op dat de medische sector 
behoefte heeft aan specifieke en 
permanente opleiding voor medisch 
personeel dat zich bezighoudt met de zorg 
voor vrouwen en meisjes met een 
handicap, met name op het vlak van 
ziekten en/of verstandelijke handicaps;
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Or. es

Amendement 118
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat de medische sector 
behoefte heeft aan specifieke opleiding op 
het vlak van geestesziekten/handicaps;

9. merkt op dat de medische sector 
behoefte heeft aan specifieke opleiding op 
het vlak van geestesziekten/handicaps om 
deze aandoeningen zo goed mogelijk op te 
sporen en ervoor te zorgen dat patiënten 
die met deze aandoeningen zijn belast 
effectief behandeld worden door de op dit 
gebied gespecialiseerde en bevoegde 
medische diensten;

Or. fr

Amendement 119
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat gezondheidswerkers 
en docenten tijdens hun opleiding op dit 
gebied moeten worden getraind en dat zij 
bewust moeten worden gemaakt van alle 
verschillende handicaps, waarvan 
sommigen te weinig bekend zijn ondanks 
het feit dat ze veel voorkomen;

Or. fr
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Amendement 120
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat verschillende fasen in het 
leven van een vrouw, waaronder 
zwangerschap, specifieke uitdagingen 
meebrengen die in goede banen moeten 
worden geleid en dat vrouwen met een 
handicap bij het doormaken van deze fasen 
dezelfde rechten en kansen moeten 
genieten als vrouwen zonder een handicap;

10. merkt op dat verschillende fasen in het 
leven van een vrouw, waaronder 
zwangerschap, specifieke uitdagingen 
meebrengen die in goede banen moeten 
worden geleid en dat vrouwen met een 
handicap bij het doormaken van deze fasen 
dezelfde rechten en kansen moeten 
genieten als vrouwen zonder een handicap
en bovendien, gezien alle andere 
uitdagingen waarvoor ze staan, recht 
moeten krijgen op een langer 
moederschapsverlof om zich te kunnen 
aanpassen aan hun nieuwe situatie en 
hun gezinsleven op een goede manier op 
de rails te kunnen zetten;

Or. es

Amendement 121
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat verschillende fasen in het 
leven van een vrouw - waaronder 
zwangerschap - specifieke uitdagingen 
meebrengen die in goede banen moeten 
worden geleid en dat vrouwen met een 
handicap bij het doormaken van deze fasen 
dezelfde rechten en kansen moeten 
genieten als vrouwen zonder een handicap;

10. merkt op dat verschillende fasen in het 
leven van een vrouw - waaronder 
zwangerschap - specifieke uitdagingen 
meebrengen die in goede banen moeten 
worden geleid en dat vrouwen met een 
handicap bij het doormaken van deze fasen 
dezelfde rechten en kansen moeten 
genieten als vrouwen zonder een handicap, 
zodat zij er niet van worden weerhouden 
om zwanger te worden;

Or. en
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Amendement 122
Richard Howitt,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat verschillende fasen in het 
leven van een vrouw - waaronder 
zwangerschap - specifieke uitdagingen 
meebrengen die in goede banen moeten 
worden geleid en dat vrouwen met een 
handicap bij het doormaken van deze fasen 
dezelfde rechten en kansen moeten 
genieten als vrouwen zonder een handicap;

10. merkt op dat verschillende fasen in het 
leven van een vrouw - waaronder 
zwangerschap - specifieke uitdagingen 
meebrengen die in goede banen moeten 
worden geleid en dat vrouwen met een 
handicap bij het doormaken van deze fasen 
dezelfde rechten en kansen moeten 
genieten als vrouwen zonder een handicap; 
merkt op dat verplichte sterilisatie en 
gedwongen abortus onder de noemer van 
geweld tegen vrouwen vallen en een 
onmenselijke en onterende behandeling 
vormen die de lidstaten moeten uitbannen 
en krachtig moeten veroordelen;

Or. en

Amendement 123
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat vrouwen met een 
handicap in staat moeten worden gesteld 
hun seksualiteit even vrijelijk te beleven 
als personen zonder een handicap en is van 
mening dat vrouwen met een handicap op 
gelijke voet met vrouwen zonder handicap 
hun kinderwens moeten kunnen koesteren 
en in vervulling doen gaan;

11. onderstreept dat vrouwen met een 
handicap in staat moeten worden gesteld 
hun seksualiteit even vrijelijk te beleven 
als personen zonder een handicap en is van 
mening dat vrouwen met een handicap op 
gelijke voet met vrouwen zonder handicap 
hun kinderwens moeten kunnen koesteren 
en in vervulling doen gaan; benadrukt dat, 
om ervoor te zorgen dat vrouwen en 
meisjes met een handicap 
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verantwoordelijkheid nemen voor hun 
eigen seksualiteit, ze toegang moeten 
hebben tot affectief-seksuele educatie, in 
het kader waarvan ze kennis en begrip 
van de werking van het menselijk lichaam 
moeten verwerven (hoe worden vrouwen 
zwanger, hoe kun je dat voorkomen), en 
moeten leren hoe ze zich te weer kunnen 
stellen tegen handelingen die ze niet 
willen, hoe ze seksueel overdraagbare 
ziekten kunnen vermijden, enz., welke 
educatie moet wordt verzorgd door 
deskundigen op dit gebied, zoals 
professionele opleiders van lokale sociale 
diensten, en, indien nodig, is aangepast 
aan hun verstandelijke vermogens;

Or. es

Amendement 124
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat vrouwen met een 
handicap in staat moeten worden gesteld 
hun seksualiteit even vrijelijk te beleven 
als personen zonder een handicap en is van 
mening dat vrouwen met een handicap op 
gelijke voet met vrouwen zonder handicap 
hun kinderwens moeten kunnen koesteren 
en in vervulling doen gaan;

11. onderstreept dat vrouwen met een 
handicap in staat moeten worden gesteld 
hun seksualiteit even vrijelijk te beleven 
als personen zonder een handicap en is van 
mening dat vrouwen met een handicap op 
gelijke voet met vrouwen zonder handicap 
hun kinderwens moeten kunnen koesteren 
en in vervulling doen gaan; wijst erop dat 
het waarborgen van gespecialiseerde hulp 
voor deze vrouwen en hun gezinnen van 
belang is om ervoor te zorgen dat zij ten 
volle van het moederschap kunnen 
genieten en dat ondersteuning bij de zorg 
voor hun kinderen gewaarborgd is; 
benadrukt dat de lidstaten in dat verband 
bijzondere aandacht moeten schenken 
aan de behoeften van vrouwen met een 
verstandelijke handicap;
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Or. pt

Amendement 125
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat vrouwen met een 
handicap in staat moeten worden gesteld 
hun seksualiteit even vrijelijk te beleven 
als personen zonder een handicap en is van 
mening dat vrouwen met een handicap op 
gelijke voet met vrouwen zonder handicap 
hun kinderwens moeten kunnen koesteren 
en in vervulling doen gaan;

11. onderstreept dat vrouwen en meisjes
met een handicap in staat moeten worden 
gesteld hun seksualiteit even vrijelijk te 
beleven als personen zonder een handicap 
en is van mening dat vrouwen met een 
handicap op gelijke voet met vrouwen 
zonder handicap hun kinderwens al dan 
niet moeten kunnen koesteren en in 
vervulling doen gaan;

Or. es

Amendement 126
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. acht het van cruciaal belang dat 
vrouwen met een handicap volledige 
toegang hebben tot medische zorg op maat 
van hun specifieke behoeften, met inbegrip 
van gynaecologische raadpleging - onder 
meer ten aanzien van gezinsplanning - en 
met inbegrip van aangepaste ondersteuning 
gedurende de zwangerschap;

12. acht het van cruciaal belang dat 
vrouwen met een handicap volledige 
toegang hebben tot medische zorg op maat 
van hun specifieke behoeften, met inbegrip 
van gynaecologische raadpleging, medisch 
onderzoek - onder meer ten aanzien van 
gezinsplanning - en met inbegrip van 
aangepaste ondersteuning gedurende de 
zwangerschap; verzoekt de lidstaten met 
klem, de gratis toegang tot kwalitatief 
goede diensten te garanderen via hun 
nationale openbare gezondheidsdiensten;

Or. pt
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Amendement 127
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. acht het van cruciaal belang dat 
vrouwen met een handicap volledige 
toegang hebben tot medische zorg op maat 
van hun specifieke behoeften, met inbegrip 
van gynaecologische raadpleging - onder 
meer ten aanzien van gezinsplanning - en 
met inbegrip van aangepaste ondersteuning 
gedurende de zwangerschap;

12. acht het van cruciaal belang dat 
vrouwen en meisjes met een handicap 
volledige toegang hebben tot medische 
zorg op maat van hun specifieke behoeften, 
met inbegrip van gynaecologische 
raadpleging - onder meer ten aanzien van 
gezinsplanning - en met inbegrip van 
aangepaste ondersteuning gedurende de 
zwangerschap;

Or. es

Amendement 128
Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het belang van de uitroeiing 
van vooroordelen en aanmoediging van 
maatschappelijke aanvaarding;

13. wijst op het belang van de uitroeiing 
van vooroordelen en aanmoediging van 
maatschappelijke aanvaarding, respect en 
tolerantie; en moedigt met name de 
lidstaten aan bewustmakingscampagnes te 
houden;

Or. fr

Amendement 129
Antigoni Papadopoulou,
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het belang van de uitroeiing 
van vooroordelen en aanmoediging van 
maatschappelijke aanvaarding;

13. wijst op het belang van de uitroeiing 
van vooroordelen en aanmoediging van 
maatschappelijke aanvaarding en 
deelname aan de samenleving;

Or. en

Amendement 130
Silvia Costa,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het belang van de uitroeiing 
van vooroordelen en aanmoediging van 
maatschappelijke aanvaarding;

13. wijst op het belang van de uitroeiing 
van vooroordelen en negatieve en sociale 
stigma’s en aanmoediging van 
maatschappelijke aanvaarding en 
waardering van de menselijke diversiteit;

Or. en

Amendement 131
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat vrouwen met een 
handicap die in een verzorgingstehuis of 
psychiatrisch ziekenhuis wonen, 
beschermd moeten worden tegen seksueel 
geweld en andere vormen van lichamelijke 
mishandeling en wijst met zorg op het 
gebrek aan gegevens over dit 
verontrustende fenomeen; verzoekt de 

14. benadrukt dat vrouwen en meisjes met 
een handicap die in een verzorgingstehuis 
of psychiatrisch ziekenhuis wonen, 
beschermd moeten worden tegen seksueel 
geweld en andere vormen van lichamelijke 
mishandeling en wijst met zorg op het 
gebrek aan gegevens over dit 
verontrustende fenomeen; verzoekt de 
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lidstaten daarom te onderzoeken hoe 
diepgeworteld dit probleem is, de relevante 
gegevens hierover te vergaren en de 
passende maatregelen te treffen om dit aan 
te pakken;

lidstaten daarom te onderzoeken hoe 
diepgeworteld dit probleem is, de relevante 
gegevens hierover te vergaren en de 
passende maatregelen te treffen om dit aan 
te pakken; merkt op dat deze gegevens 
moeten worden gebruikt om vast te stellen 
of vrouwen en meisjes met een handicap 
die nog in een gesegregeerde omgeving in 
een instelling wonen alle medische en 
andere gezondheidszorg ontvangen die ze 
nodig hebben;

Or. es

Amendement 132
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat vrouwen met een 
handicap die in een verzorgingstehuis of 
psychiatrisch ziekenhuis wonen, 
beschermd moeten worden tegen seksueel 
geweld en andere vormen van lichamelijke 
mishandeling en wijst met zorg op het 
gebrek aan gegevens over dit 
verontrustende fenomeen; verzoekt de 
lidstaten daarom te onderzoeken hoe 
diepgeworteld dit probleem is, de relevante 
gegevens hierover te vergaren en de 
passende maatregelen te treffen om dit aan 
te pakken;

14. benadrukt dat geweld tegen vrouwen 
een ernstige schending van de 
grondrechten is; wijst op de extreme 
kwetsbaarheid en het feit dat vrouwen met 
een handicap die in een verzorgingstehuis 
of psychiatrisch ziekenhuis wonen, 
beschermd moeten worden tegen seksueel 
geweld en andere vormen van lichamelijke 
mishandeling; en wijst met zorg op het 
gebrek aan gegevens over dit 
verontrustende fenomeen; verzoekt de 
lidstaten om te onderzoeken hoe 
diepgeworteld dit probleem is door 
vrouwen met een handicap die er het 
slachtoffer van worden aan te moedigen 
om de stilte te doorbreken; moedigt de 
vertrouwelijke vergaring van relevante 
gegevens aan om zo de nodige passende 
maatregelen te kunnen treffen om het 
probleem aan te pakken;

Or. en



AM\943119NL.doc 67/101 PE516.588v01-00

NL

Amendement 133
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat vrouwen met een 
handicap die in een verzorgingstehuis of 
psychiatrisch ziekenhuis wonen, 
beschermd moeten worden tegen seksueel 
geweld en andere vormen van lichamelijke 
mishandeling en wijst met zorg op het 
gebrek aan gegevens over dit 
verontrustende fenomeen; verzoekt de 
lidstaten daarom te onderzoeken hoe 
diepgeworteld dit probleem is, de relevante 
gegevens hierover te vergaren en de 
passende maatregelen te treffen om dit aan 
te pakken;

14. benadrukt dat vrouwen met een 
handicap die in een verzorgingstehuis of 
verpleeghuis wonen, beschermd moeten 
worden tegen seksueel geweld en andere 
vormen van lichamelijke mishandeling 
waarvan zij het slachtoffer kunnen 
worden en wijst met zorg op het gebrek 
aan gegevens over dit verontrustende 
fenomeen; verzoekt de lidstaten daarom te 
onderzoeken hoe diepgeworteld dit 
probleem is, de relevante gegevens 
hierover te vergaren en de passende 
maatregelen te treffen om dit aan te 
pakken;

Or. fr

Amendement 134
Marina Yannakoudakis,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat vrouwen met een 
handicap die in een verzorgingstehuis of 
psychiatrisch ziekenhuis wonen, 
beschermd moeten worden tegen seksueel 
geweld en andere vormen van lichamelijke 
mishandeling en wijst met zorg op het 
gebrek aan gegevens over dit 
verontrustende fenomeen; verzoekt de 
lidstaten daarom te onderzoeken hoe 
diepgeworteld dit probleem is, de relevante 
gegevens hierover te vergaren en de 
passende maatregelen te treffen om dit aan 

14. benadrukt dat vrouwen met een 
handicap die in een verzorgingstehuis of 
psychiatrisch ziekenhuis wonen, 
beschermd moeten worden tegen seksueel 
geweld en andere vormen van lichamelijke 
mishandeling en wijst met zorg op het 
gebrek aan gegevens over dit 
verontrustende fenomeen; verzoekt de 
lidstaten daarom te onderzoeken hoe 
diepgeworteld dit probleem is, de relevante 
gegevens hierover te vergaren en de 
passende maatregelen te treffen om dit aan 
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te pakken; te pakken;

Or. en

Amendement 135
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat de Europese Unie en
de lidstaten maatregelen op het gebied 
van wetgeving, administratie, sociale 
diensten, onderwijs en andere moeten 
nemen om vrouwen en meisjes met een 
handicap zowel binnen als buiten het 
huishouden te beschermen tegen elke 
vorm van uitbuiting, geweld en misbruik 
en om hun volledige toegang tot 
gemeenschapsdiensten en justitie te 
waarborgen;

Or. es

Amendement 136
Marije Cornelissen,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verwijst naar ramingen waaruit 
blijkt dat vrouwen met een handicap 1,5 
tot 10 keer meer risico lopen om misbruikt 
te worden dan vrouwen zonder handicap, 
naargelang van of zij in de gemeenschap 
of in een instelling wonen; 

Or. en
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Amendement 137
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat vrouwen met een 
handicap vaak het slachtoffer van geweld, 
seksuele agressie en allerlei vormen van 
uitbuiting zijn; merkt op dat bijna 80 % 
van de vrouwen met een handicap geweld 
ondervindt en dat het risico op seksueel 
misbruik voor hen hoger is dan voor 
andere vrouwen; verzoekt de lidstaten om 
geavanceerde controlemechanismen op te 
zetten om slachtoffers diensten, 
ondersteuning en juridische bescherming 
te bieden, en om strenge maatregelen te 
nemen tegen elke vorm van geweld tegen 
personen met een handicap, met name 
vrouwen en meisjes; betreurt dat in de 
nationale en de EU-wetgeving ter 
voorkoming van uitbuiting, geweld en 
misbruik vaak niet op handicaps wordt 
ingegaan; beveelt aan dat de lidstaten 
overwegen nationale strategieën te 
ontwerpen op het gebied van de toegang 
tot de rechter en de bescherming tegen 
misbruik voor vrouwen met een handicap; 
verzoekt het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid onderzoek te doen naar 
de situatie van meisjes en vrouwen met 
een handicap wat betreft geweld; dringt er 
bij de lidstaten op aan vrouwen met een 
handicap die het slachtoffer zijn van 
geweld voorrang te geven bij toewijzing 
van sociale huisvesting, en subsidie te 
verlenen voor aanpassing van de 
thuisomgeving, ondersteuning in huis en 
overheidsdiensten die hulp bieden in 
gevallen van geweld tegen vrouwen;

Or. es
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Amendement 138
Marije Cornelissen,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
om een omvattende strategie te lanceren 
ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, 
zoals het Parlement in verschillende 
resoluties heeft verzocht, de laatste keer in 
het verslag-Svensson van april 2011; wijst 
er nogmaals op dat de Commissie een 
wetgevend strafrechtelijk instrument moet 
indienen om gendergeweld te bestrijden, 
onder meer de bescherming van rechten 
van vrouwen met een handicap in 
gevallen van seksueel misbruik en geweld 
in het openbaar en in hun thuisomgeving; 

Or. en

Amendement 139
Marije Cornelissen,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. verzoekt de lidstaten om 
passende maatregelen te treffen om alle 
soorten uitbuiting van, geweld tegen en 
misbruik van vrouwen en meisjes met een 
handicap te voorkomen door te voorzien 
in aangepaste hulp en ondersteuning 
vanuit de gemeenschap, waarbij rekening 
moet worden gehouden met hun 
specifieke behoeften, bijvoorbeeld aan 
ondersteunende hulpmiddelen, om te 
voorkomen dat zij geïsoleerd en 
opgesloten raken in hun eigen huis; wijst 
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erop dat al deze diensten en programma's 
onder nauw toezicht dienen te staan van 
onafhankelijke instanties;

Or. en

Amendement 140
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt om die reden voor om
gerechtelijke procedures in te voeren die 
op maat van de behoeften van vrouwen met 
een handicap zijn gesneden, met inbegrip 
van de verstrekking van bijstand door 
ngo's; onderstreept dat de toegang tot 
rechtsmiddelen voor vrouwen met een 
handicap niet mag worden belemmerd;

15. benadrukt dat vrouwen met een 
handicap eenvoudige, gemakkelijke, 
veilige en effectieve toegang tot justitie 
moeten hebben en dat ze in elke fase van 
het proces moeten kunnen beschikken 
over ondersteunende 
communicatiesystemen en -technologieën 
naar keuze, waaronder de aanwezigheid 
van gebarentaaltolken of gidsen-tolken 
voor doofstomme vrouwen, teneinde een 
correcte communicatie met politie- en 
justitiefunctionarissen te waarborgen; 
onderstreept dat, gegeven de hoge mate 
van afhankelijkheid van veel vrouwen met 
een handicap van hun verzorgers, die in 
veel gevallen ook degenen zijn die 
agressie plegen of misbruik van hen 
maken, er gezorgd moet worden voor 
onafhankelijke 
communicatiemogelijkheden voor 
vrouwen die het slachtoffer van agressie 
zijn, zodat zij onmiddellijk aangifte 
kunnen doen en tijdelijk kunnen worden 
opgenomen in instellingen voor integrale 
zorg, totdat een definitief gerechtelijk 
besluit is genomen met betrekking tot de 
aangifte; stelt voor om gerechtelijke 
procedures in te voeren die op maat van de 
behoeften van vrouwen met een handicap 
zijn gesneden, met inbegrip van de 
verstrekking van bijstand door ngo's; 
onderstreept dat de toegang tot 
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rechtsmiddelen voor vrouwen met een 
handicap niet mag worden belemmerd; 
wijst er in dit verband op dat doeltreffende 
maatregelen moeten worden genomen om 
vrouwen met een handicap toegang te 
bieden tot de ondersteuning die ze nodig 
hebben bij de uitoefening van hun 
rechtsbekwaamheid, welke ondersteuning, 
indien nodig, moet aansluiten op hun 
behoeften en persoonlijke capaciteiten in 
bij het nemen van besluiten ten aanzien 
van civiele en politieke rechten; wijst erop 
dat er tevens toereikende en doeltreffende 
vrijwaringsmaatregelen nodig zijn om te 
voorkomen dat derden of instellingen 
misbruik maken van vrouwen met een 
handicap bij de uitoefening van hun 
rechtsbekwaamheid, zoals het uitvoeren 
van onpartijdige evaluaties van hun 
werkelijke behoeften door erkende 
onafhankelijke deskundigen, met 
periodieke revisies van de getroffen 
maatregelen;

Or. es

Amendement 141
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt om die reden voor om 
gerechtelijke procedures in te voeren die 
op maat van de behoeften van vrouwen met 
een handicap zijn gesneden, met inbegrip 
van de verstrekking van bijstand door 
ngo's; onderstreept dat de toegang tot 
rechtsmiddelen voor vrouwen met een 
handicap niet mag worden belemmerd;

15. stelt om die reden voor om 
gerechtelijke procedures in te voeren die 
op maat van de behoeften van vrouwen en 
meisjes met een handicap zijn gesneden, 
met inbegrip van de verstrekking van 
bijstand door ngo's; onderstreept dat de 
toegang tot rechtsmiddelen voor vrouwen 
met een handicap niet mag worden 
belemmerd;

Or. es
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Amendement 142
Marina Yannakoudakis,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat door vrouwen met een 
handicap aangegane 
sterilisatieovereenkomsten onderzocht 
moeten worden door een onpartijdige 
derde partij die moet beoordelen of het 
besluit eerlijk en - bij ontstentenis van 
ernstige medische indicaties - zonder 
dwang tot stand is gekomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 143
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat door vrouwen met een 
handicap aangegane 
sterilisatieovereenkomsten onderzocht 
moeten worden door een onpartijdige derde 
partij die moet beoordelen of het besluit 
eerlijk en - bij ontstentenis van ernstige 
medische indicaties - zonder dwang tot 
stand is gekomen;

16. benadrukt dat door vrouwen of meisjes 
met een handicap aangegane 
sterilisatieovereenkomsten onderzocht 
moeten worden door een onpartijdige derde 
partij die moet beoordelen of het besluit 
eerlijk en - bij ontstentenis van ernstige 
medische indicaties - zonder dwang tot 
stand is gekomen, en dat nooit tegen de wil 
van een vrouw of meisje met een handicap 
anticonceptie- of, binnen de grenzen van 
de wet, 
zwangerschapsonderbrekingsmethoden 
mogen worden toegepast; benadrukt 
eveneens dat vrouwen en meisjes met een 
handicap het recht moeten hebben om 
hun geïnformeerde toestemming te 
verlenen of de hele medische praktijk te 
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begrijpen, en dat wanneer en vrouw of 
meisje met een handicap niet in staat is 
deze toestemming te geven, de 
toestemming altijd moet zijn gebaseerd op 
eerbieding van de mensenrechten;

Or. es

Amendement 144
Silvia Costa,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat door vrouwen met een 
handicap aangegane 
sterilisatieovereenkomsten onderzocht 
moeten worden door een onpartijdige derde 
partij die moet beoordelen of het besluit 
eerlijk en - bij ontstentenis van ernstige 
medische indicaties - zonder dwang tot 
stand is gekomen;

16. benadrukt dat door vrouwen met een 
handicap aangegane 
sterilisatieovereenkomsten vrijwillig 
moeten zijn en onderzocht moeten worden 
door een onpartijdige derde partij die moet 
beoordelen of het besluit eerlijk en - bij 
ontstentenis van ernstige medische 
indicaties - zonder dwang tot stand is 
gekomen, net zoals bij andere vrouwen;

Or. en

Amendement 145
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat door vrouwen met een 
handicap aangegane 
sterilisatieovereenkomsten onderzocht 
moeten worden door een onpartijdige derde 
partij die moet beoordelen of het besluit 
eerlijk en - bij ontstentenis van ernstige 
medische indicaties - zonder dwang tot 

16. benadrukt dat door vrouwen met een 
handicap aangegane 
sterilisatieovereenkomsten onderzocht 
moeten worden door een onpartijdige derde 
partij die moet beoordelen of het besluit 
eerlijk en - bij ontstentenis van ernstige 
medische indicaties - zonder dwang tot 
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stand is gekomen; stand is gekomen; verzoekt de lidstaten 
met klem, gevallen van gedwongen 
sterilisatie van vrouwen met een handicap 
te voorkomen en te veroordelen;

Or. pt

Amendement 146
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten om de 
toegang van vrouwen en meisjes tot alle 
vormen van formeel, informeel en 
voortgezet onderwijs te stimuleren en te 
verzekeren als middel om hun 
persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid 
en sociale integratie te bevorderen;

Or. en

Amendement 147
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten de toegang van 
vrouwen met een handicap tot onderwijs 
en tot de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken en benadrukt dat 
specifieke talenten, zienswijzen en 
ervaringen de werkomgeving aanzienlijk 
kunnen verrijken;

17. verzoekt de lidstaten de toegang van 
vrouwen met een handicap tot onderwijs te 
vergemakkelijken, hen aan te moedigen 
studies te volgen en zich te bedienen van 
de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën, hen aan te 
moedigen tot en te helpen bij het betreden 
van de arbeidsmarkt, en benadrukt dat 
specifieke talenten, zienswijzen en 
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ervaringen de werkomgeving aanzienlijk 
kunnen verrijken;

Or. fr

Amendement 148
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten de toegang van 
vrouwen met een handicap tot onderwijs en 
tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en 
benadrukt dat specifieke talenten, 
zienswijzen en ervaringen de 
werkomgeving aanzienlijk kunnen 
verrijken;

17. verzoekt de lidstaten de toegang van 
vrouwen met een handicap tot onderwijs en 
tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en 
benadrukt dat specifieke talenten, 
zienswijzen en ervaringen de 
werkomgeving aanzienlijk kunnen 
verrijken; dringt er bij de lidstaten op aan 
te voorzien in opleiding van en 
voorlichting voor leerkrachten, opleiders, 
verantwoordelijken bij overheidsinstanties 
en werkgevers, zodat deze bij de 
uitoefening van hun beroep sociale-
integratieprocessen toepassen waarbinnen 
meer waardering bestaat voor de talenten 
en toegevoegde waarde van vrouwen met 
een handicap;

Or. pt

Amendement 149
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten de toegang van 
vrouwen met een handicap tot onderwijs en 
tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en 
benadrukt dat specifieke talenten, 

17. verzoekt de lidstaten de toegang van 
vrouwen en meisjes met een handicap tot 
onderwijs en tot de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken en benadrukt dat 
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zienswijzen en ervaringen de 
werkomgeving aanzienlijk kunnen 
verrijken;

specifieke talenten, zienswijzen en 
ervaringen de werkomgeving aanzienlijk 
kunnen verrijken;

Or. es

Amendement 150
Marina Yannakoudakis,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten de toegang van 
vrouwen met een handicap tot onderwijs en 
tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en 
benadrukt dat specifieke talenten, 
zienswijzen en ervaringen de 
werkomgeving aanzienlijk kunnen 
verrijken;

17. verzoekt de lidstaten de toegang van 
vrouwen met een handicap tot onderwijs en 
tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en 
benadrukt dat specifieke talenten, 
zienswijzen en ervaringen de 
werkomgeving aanzienlijk kunnen 
verrijken;

Or. en

Amendement 151
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. stelt voor om het Europees Sociaal 
Fonds te gebruiken als instrument om de 
inclusie van vrouwen en meisjes met een 
handicap in alle levensgebieden alsmede 
hun toegang tot de arbeidsmarkt effectief 
te verbeteren en om de jeugdwerkloosheid 
en armoede onder hen terug te dringen;

Or. es
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Amendement 152
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. spoort de lidstaten aan om 
opleiding en onderwijs voor alle personen 
met een handicap toegankelijk te maken 
en in de scholen en opleidingscentra te 
zorgen voor voldoende leerkrachten en 
medewerkers met een opleiding op het 
gebied van bijzondere 
onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld door te 
zorgen voor gebarentolken in de klas; 
verzoekt de lidstaten met klem niet te 
bezuinigen op dit terrein en voor 
voldoende middelen te zorgen;

Or. pt

Amendement 153
Marian Harkin,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de EU en de lidstaten om 
alle nodige wetgevende, 
bestuursrechtelijke, sociale, educatieve en 
andere maatregelen te treffen om 
vrouwen en meisjes met een handicap te 
beschermen tegen alle vormen van 
uitbuiting, geweld en misbruik, zowel 
thuis als daarbuiten, en om de toegang tot 
alle gemeenschapsdiensten en tot justitie 
te garanderen; 

Or. en
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Amendement 154
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt ervoor te zorgen dat 
bedrijven worden gestimuleerd hen in 
dienst te nemen dankzij positieve 
maatregelen en passende financiering. 
benadrukt de noodzaak om het Europees 
Sociaal Fonds en de nationale strategieën 
beschikbaar te stellen voor mensen met 
een handicap om de ongelijkheden 
waarvan vrouwen met een handicap het 
slachtoffer zijn weg te nemen en hun 
integratie op de arbeidsmarkt te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 155
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. stelt vast dat de huidige onderwijs-
en opleidingssystemen niet voldoen om 
het hoge uitvalpercentage van mensen 
met een handicap te voorkomen zonder 
extra beleidsmaatregelen van de overheid 
die voorzien in specifieke 
leerondersteuning; benadrukt dat dit leidt 
tot een sterk benadeelde positie, 
maatschappelijk en op de arbeidsmarkt, 
met armoede als gevolg voor mensen met 
een handicap, vooral in de huidige 
economische crisis; wijst op de noodzaak 
te investeren in en te werken aan de 
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bevordering van (alternatieve) onderwijs-
en beroepsopleidingsprogramma's die zijn 
aangepast aan de behoeften, kenmerken 
en capaciteiten van mensen met een 
handicap, en merkt op dat dit betekent dat 
er voldoende gekwalificeerde en 
gemotiveerde leerkrachten beschikbaar 
moeten zijn met degelijke en adequate 
programma's, alsook dat deze 
programma's beschikbaar moeten zijn in 
de curricula van alle hogere instellingen 
voor beroepsonderwijs en -opleiding;

Or. es

Amendement 156
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. dringt er bij de lidstaten op aan de 
toegankelijkheid van de arbeidsmarkt 
voor vrouwen met een handicap te 
waarborgen, met name door opleidingen, 
stimulansen voor werkgevers (zoals onder 
andere steun voor de aanwerving of 
subsidies voor de aanpassing van de 
werkplek) en de invoering van quota, met 
voldoende geschikte vacatures bij de 
overheid;

Or. pt

Amendement 157
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. dringt er bij de lidstaten op aan 
te voorzien in voldoende financiering en 
steun voor verenigingen en organisaties 
van personen met een handicap, 
aangezien deze instellingen van 
fundamenteel belang zijn voor de 
bevordering van de rechten van personen 
met een handicap en de waardering van 
hun maatschappelijke activiteiten en hun 
deelname aan de samenleving;

Or. pt

Amendement 158
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quinquies. dringt er bij de lidstaten op 
aan de familie van vrouwen met een 
handicap passende, gespecialiseerde 
ondersteuning te bieden door verzorgers 
op alle mogelijke niveaus op te leiden en 
te ondersteunen, en te voorzien in 
opvanginstellingen waar personen met 
een handicap tijdelijk verzorgd kunnen 
worden als de familie daar behoefte aan 
heeft;

Or. pt

Amendement 159
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt op dat mobiliteit binnen de EU 
open moet staan voor vrouwen met een 
handicap;

18. wijst op de bestaande ongelijkheden 
tussen de infrastructuurvoorzieningen 
voor personen met een handicap in de 
lidstaten, onderstreept dat gratis mobiliteit
overal binnen de EU moet worden 
gegarandeerd voor vrouwen en meisjes 
met een handicap;

Or. en

Amendement 160
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt op dat mobiliteit binnen de EU 
open moet staan voor vrouwen met een 
handicap;

18. merkt op dat mobiliteit binnen de EU 
open moet staan voor vrouwen en meisjes 
met een handicap en dat de lidstaat van 
bestemming moet voldoen aan alle 
speciale vereisten waarop zij recht 
hebben, tegen dezelfde voorwaarden als 
autochtone personen met een handicap;

Or. es

Amendement 161
Marije Cornelissen,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de onbelemmerde 
toegankelijkheid van 
vervoersinfrastructuur, voertuigen en 
inlichtingen- en reservatieformaten voor 
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vrouwen en meisjes met een beperkte 
mobiliteit en vrouwen en meisjes met een 
handicap te stimuleren;

Or. en

Amendement 162
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de lidstaten op aan om 
gepaste maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat vrouwen met een handicap 
in armoede afglijden en om te waarborgen 
dat zij toegang hebben tot sociale en 
gezondheidsdiensten;

19. wijst erop dat personen met een 
handicap, met name vrouwen, meer kans 
hebben om in armoede te vervallen 
(volgens de OESO leeft bijna een kwart 
van de personen met een handicap in 
armoede); dringt er bij de lidstaten op aan 
om gepaste maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat vrouwen met een handicap 
in armoede afglijden en om te waarborgen 
dat zij invalide-uitkeringen en passende 
rechten krijgen en toegang hebben tot 
sociale en gezondheidsdiensten; merkt op 
dat in het bijzonder alleenstaande 
moeders met gehandicapte kinderen 
ernstig bedreigd worden door armoede en 
werkeloosheid;

Or. es

Amendement 163
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de lidstaten op aan om 
gepaste maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat vrouwen met een handicap 

19. dringt er bij de lidstaten op aan om 
gepaste maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat vrouwen met een handicap 
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in armoede afglijden en om te waarborgen 
dat zij toegang hebben tot sociale en 
gezondheidsdiensten;

in armoede afglijden en om te waarborgen 
dat zij toegang hebben tot sociale en 
gezondheidsdiensten door passende 
nationale programma’s uit te werken en 
toe te zien op de effectieve 
tenuitvoerlegging ervan via voortdurende 
monitoring en evaluatie;

Or. en

Amendement 164
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de lidstaten op aan om 
gepaste maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat vrouwen met een handicap 
in armoede afglijden en om te waarborgen 
dat zij toegang hebben tot sociale en 
gezondheidsdiensten;

19. dringt er bij de lidstaten op aan om 
gepaste maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat vrouwen en meisjes met 
een handicap in armoede afglijden en om te 
waarborgen dat zij toegang hebben tot 
sociale en gezondheidsdiensten;

Or. es

Amendement 165
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wenst dat publieke 
gezondheidsstelsels groepen van personen 
in kwetsbare situaties identificeert als 
gekwalificeerde gebruikers met speciale 
behoeften, en dat ze over middelen en 
referentie-eenheden beschikken om de 
juiste zorg te bieden;

Or. es
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Amendement 166
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. vraagt bijzondere aandacht te 
geven aan oudere, vaak alleenstaande 
vrouwen die te maken hebben met de 
ontwikkeling van ziekten die handicaps 
veroorzaken, door de invoering van een 
preventieplan en begeleidende 
maatregelen;

Or. fr

Amendement 167
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat de economische 
crisis enkele lidstaten van de EU ertoe 
heeft aangezet om te bezuinigen op de 
budgetten voor personen met een 
handicap en hun zorgverleners, in 
meerderheid vrouwen, met alle negatieve 
gevolgen van dien voor de vrouwen met 
betrekking tot hun sociale, economische 
en onderwijsbehoeften in de familiesfeer;

Or. es

Amendement 168
Elisabeth Morin-Chartier
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. staat erop dat er bijzondere 
aandacht wordt gegeven aan mensen die 
de zorg hebben voor mensen met een 
handicap, vaak vrouwen, en dat er waarde 
wordt toegekend aan hun inzet als 
onderdeel van hun beroepservaring;

Or. fr

Amendement 169
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om grootschalige 
bewustwordingscampagnes te ontwikkelen, 
teneinde vrouwen met een handicap 
zichtbaarder te maken en legt de nadruk op 
de waardevolle rol die daarbij voor de 
massamedia en het internet is weggelegd;

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om grootschalige 
bewustwordingscampagnes te ontwikkelen, 
teneinde vrouwen met een handicap 
zichtbaarder te maken en legt de nadruk op 
de waardevolle rol die de massamedia en 
het internet kunnen spelen bij het creëren 
van een positief beeld van vrouwen met 
een handicap en het aanmoedigen van die
vrouwen om hun rechten te doen gelden;

Or. en

Amendement 170
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om grootschalige 

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om grootschalige 
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bewustwordingscampagnes te ontwikkelen, 
teneinde vrouwen met een handicap 
zichtbaarder te maken en legt de nadruk op 
de waardevolle rol die daarbij voor de 
massamedia en het internet is weggelegd;

bewustwordingscampagnes te ontwikkelen, 
teneinde vrouwen en meisjes met een 
handicap zichtbaarder te maken en legt de 
nadruk op de waardevolle rol die daarbij 
voor de massamedia en het internet is 
weggelegd;

Or. es

Amendement 171
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
te waarborgen dat vrouwen en meisjes 
met een handicap gelijk zijn voor de wet 
en dezelfde bescherming en voordelen 
genieten;

Or. en

Amendement 172
Marije Cornelissen,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. betreurt dat in de Europese 
strategie inzake handicaps 2010-2020: 
Een hernieuwd engagement voor een 
onbelemmerd Europa geen geïntegreerde 
gendergebaseerde benadering of een 
apart hoofdstuk over genderspecifieke 
beleidsmaatregelen voor mensen met een 
handicap is opgenomen, ondanks het feit 
dat vrouwen met een handicap vaak 
sterker benadeeld zijn dan mannen met 
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een handicap en dat zij vaker worden 
geconfronteerd met armoede en sociale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 173
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. merkt op dat het gebrek aan 
betaalbare, toegankelijke en kwalitatief 
hoogstaande zorgdiensten voor personen 
met een handicap in de meeste EU-
landen, alsmede het feit dat zorgtaken niet 
gelijk zijn verdeeld tussen vrouwen en 
mannen, directe negatieve gevolgen 
hebben voor de mogelijkheid van vrouwen 
om deel te nemen aan alle aspecten van 
het maatschappelijke, economische, 
culturele en politieke leven;

Or. es

Amendement 174
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. wijst erop dat de erkenning van en 
inzicht in het intersectionele karakter van 
gender en handicap in de wetgeving en 
het beleid van de EU en van de lidstaten 
moeten worden versterkt;

Or. en
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Amendement 175
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. benadrukt dat de lidstaten moeten 
worden aangemoedigd om in hun sociale 
en pensioenstelsels de inzet en de 
onbetaalde werkzaamheden van 
mantelzorgers, in het algemeen vrouwen, 
van mensen met een handicap, te 
erkennen; benadrukt dat er bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan deze 
vrouwen om ervoor te zorgen dat ze 
toereikende lonen en pensioenen 
ontvangen;

Or. es

Amendement 176
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. onderstreept het belang van het 
opnemen van de genderaspecten van 
handicaps in het genderbeleid en de 
genderprogramma’s en –maatregelen en 
van het ontwerp en de toepassing van 
positieve maatregelen die vrouwen en 
meisjes met een handicap ten goede 
komen;

Or. en
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Amendement 177
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. spoort de Commissie aan om bij de 
tussentijdse evaluatie van haar Europese 
strategie inzake handicaps 2010-2020 een 
meer genderbewuste aanpak te 
ontwikkelen;

21. betreurt dat in de Europese strategie 
inzake handicaps 2010-2020 geen 
geïntegreerde gendergebaseerde 
benadering of een apart hoofdstuk over 
genderspecifieke beleidsmaatregelen voor 
mensen met een handicap is opgenomen, 
aangezien gehandicapte vrouwen vaak 
sterker worden benadeeld dan 
gehandicapte mannen en dat zij vaker 
onder armoede en sociale uitsluiting 
lijden; spoort de Commissie aan om bij de 
tussentijdse evaluatie van haar Europese 
strategie inzake handicaps een meer 
genderbewuste aanpak te ontwikkelen;

Or. es

Amendement 178
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. herinnert eraan dat in al het 
communautair beleid inzake personen 
met een handicap vanaf het begin 
rekening moet worden gehouden met 
gendergelijkheid, om te voorkomen dat 
reeds bestaande ongelijkheden tijdens de 
ontwikkeling van het beleid in stand 
worden gehouden of zelfs toenemen;
wijst op de noodzaak om indicatoren te 
ontwikkelen die genderperspectieven en 
aspecten van het hebben van een 
handicap in hun onderlinge samenhang 
weerspiegelen; merkt op dat het ontbreken 
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van indicatoren kennis en een goed begrip 
van de werkelijkheid van vrouwen met 
een handicap in de weg staat;
verzoekt de Commissie om bij toekomstige 
onderzoeken naar de positie van vrouwen 
met een handicap ook de vrouwen en 
meisjes met een handicap zelf te 
betrekken;

Or. es

Amendement 179
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. pleit ervoor om het Europees 
Sociaal Fonds effectief te benutten om zo 
de mate van integratie van vrouwen en 
meisjes met een handicap in alle 
belangrijke domeinen van het leven te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 180
Marije Cornelissen,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie, de Raad en 
de lidstaten om een horizontale 
antidiscriminatierichtlijn aan te nemen 
om de belemmeringen die personen met 
een handicap, en met name vrouwen en 
meisjes met een handicap, beletten hun 
volledige potentieel voor maatschappelijke 
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participatie en zelfstandigheid 
waarmaken, wegneemt op alle 
beleidsdomeinen waarvoor de EU bevoegd 
is;

Or. en

Amendement 181
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. betreurt tevens dat de Strategie 
voor gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen 2010-2015 niet specifiek ingaat 
op de positie van personen met een 
handicap, en verzoekt dat gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen met een 
handicap in tussentijdse herzieningen en 
toekomstige strategieën als een 
transversale en specifieke kwestie in 
aanmerking wordt genomen;

Or. es

Amendement 182
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. verzoekt de Commissie om te 
voorzien in financiering voor gericht 
onderzoek op basis van nauwkeurige 
kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, 
die van essentieel belang zijn voor de 
uitwerking van een efficiënt beleid om 
intersectionaliteit aan te pakken;
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Or. en

Amendement 183
Marije Cornelissen,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. verzoekt de Commissie om voor het 
einde van deze ambtstermijn een 
wetgevingsvoorstel in te dienen over verlof 
voor verzorgers (of zorgverlof) dat mensen 
in staat stelt om verlof te nemen om de 
zorg voor een ziek, invalide of 
gehandicapt familielid op zich te nemen 
en/of om hun baan te behouden als zij 
verlof nemen om de zorg voor een 
familielid ten laste op zich te nemen;

Or. en

Amendement 184
Antigoni Papadopoulou,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten vrijwillige 
initiatieven ter ondersteuning van de 
diversiteit te ondersteunen;

22. verzoekt de lidstaten vrijwillige 
initiatieven ter ondersteuning van de 
diversiteit te ondersteunen en om 
voldoende middelen vrij te maken voor 
ngo’s die zich met deze kwestie 
bezighouden;

Or. en
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Amendement 185
Silvia Costa,

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de lidstaten vrijwillige 
initiatieven ter ondersteuning van de 
diversiteit te ondersteunen;

22. verzoekt de lidstaten vrijwillige 
initiatieven ter ondersteuning van de
menselijke diversiteit te ondersteunen;

Or. en

Amendement 186
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om gedetailleerde en 
betrouwbare statistieken te vergaren over 
de werkelijke situatie van mensen met een 
handicap, waarin rekening wordt 
gehouden met geslacht, handicap en 
geweld, en om jaarlijkse verslagen op te 
stellen met gegevens over hun situatie in 
de verschillende lidstaten en betrouwbare 
gegevens te verzamelen over de situatie 
van verzorgers;

Or. es

Amendement 187
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat menselijke waardigheid 24. merkt op dat menselijke waardigheid 
onschendbaar is en moet worden 
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onschendbaar is; gerespecteerd en beschermd;

Or. it

Amendement 188
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. wijst erop dat risicosituaties en 
humanitaire noodsituaties het moeilijker 
maken om vrouwen en meisjes met een 
handicap te beschermen en een veilige 
omgeving te bieden, waardoor hun kans 
op overleven aanzienlijk kleiner wordt; 
benadrukt dat vrouwen en meisjes met 
een handicap zich in, tijdens en na 
risicosituaties, zoals gewapende 
conflicten, de bezetting van gebieden, 
natuurrampen en humanitaire 
noodsituaties, in een kwetsbaardere 
positie bevinden dan anderen; wijst erop 
dat nationale en internationale instanties 
met verantwoordelijkheden op het gebied 
van de volksgezondheid, de voorbereiding 
van interventies in rampsituaties en het 
organiseren van noodhulp of humanitaire 
hulp bewust moeten worden gemaakt van 
de rechten en specifieke behoeften van 
vrouwen en meisjes met een handicap en 
van de noodzaak voldoende menselijke en 
materiële middelen beschikbaar te hebben 
om de universele toegang en gelijke 
kansen van vrouwen en meisjes met een 
handicap in risico- en noodsituaties te 
waarborgen, om zo te voorkomen dat zij te 
weinig aandacht krijgen en/of dat 
eventuele interventies ontoereikend zijn;

Or. es



PE516.588v01-00 96/101 AM\943119NL.doc

NL

Amendement 189
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat in elk beleid ter 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting rekening moet worden 
gehouden met het verband tussen 
handicap, gender en armoede;

Or. it

Amendement 190
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. wijst erop dat de Europese Unie en 
haar lidstaten moeten erkennen dat het 
belangrijk is om internationale 
samenwerking te bevorderen, ter 
ondersteuning van nationale acties die 
gericht zijn op het effectief waarborgen 
van het recht van vrouwen en meisjes met 
een handicap om al hun rechten en 
fundamentele vrijheden volledig en onder 
gelijke voorwaarden uit te oefenen; dringt 
erop aan dat de programma's voor 
internationale samenwerking gericht 
moeten zijn op de inclusie van vrouwen en 
meisjes met een handicap, waarvoor 
nodig is dat hun vertegenwoordigende 
organisaties (gemengde of specifieke) 
rechtstreeks worden betrokken bij het 
ontwerp, de ontwikkeling, de monitoring 
en de evaluatie van samenwerkingsbeleid 
dat op lokaal, nationaal, communautair of 
internationaal niveau in gang wordt gezet, 
door middel van de uitwisseling en 
verspreiding van informatie, ervaringen, 
opleidingsprogramma's en beste 
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praktijken;

Or. es

Amendement 191
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. benadrukt dat de Europese 
Unie en de lidstaten ernaar moeten 
streven dat in al hun beleid, programma's 
en projecten op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking geslacht en 
handicap als transversale kwesties worden 
opgenomen, waarbij moet worden 
gegarandeerd dat er specifieke projecten 
worden ontwikkeld voor het bevorderen 
van gelijke kansen voor personen met een 
handicap, met name vrouwen en meisjes; 
dringt er op aan dat de Europese 
Commissie, het Europees Parlement, de 
Verenigde Naties, gespecialiseerde 
agentschappen en andere internationale, 
nationale en lokale donororganisaties de 
financiering van op vrouwen en meisjes 
met een handicap gerichte programma's 
tot een prioriteit maken, door in hun 
algemene programma's middelen aan 
dergelijke programma’s toe te wijzen en 
financiering te verstrekken voor op 
vrouwen en meisjes met een handicap 
gerichte programma’s of bestanddelen 
van programma's; merkt op dat de 
Europese Unie de rechten van vrouwen 
en meisjes met een handicap moet 
opnemen in haar beleid inzake bilaterale 
samenwerking en 
langetermijnsamenwerking met 
overheden van derde landen, en directe 
financiële steun moet verlenen in het 
kader van multilaterale 
ontwikkelingssamenwerking in de vorm 
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van financiële bijdragen aan 
internationale organisaties en 
cofinanciering van ngo's in de Europese 
Unie en andere delen van de wereld, 
alsmede in haar beleid inzake 
humanitaire hulp;

Or. es

Amendement 192
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quinquies. merkt op dat de actieve 
deelname van vrouwen met een handicap 
aan de monitoring op Europees niveau 
van de toepassing van internationale 
mensenrechtenverdragen moet worden 
bevorderd via hun vertegenwoordigende 
organisaties (in het bijzonder het 
Europees Gehandicaptenforum, de 
Europese Vrouwenlobby en hun 
respectieve nationale leden), waarbij 
relevante intersectorale informatie moet 
worden verstrekt in alternatieve verslagen 
waarin de situatie met betrekking tot de 
fundamentele rechten en vrijheden van 
vrouwen en meisjes met een handicap 
wordt beschreven;

Or. es

Amendement 193
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. merkt op dat de periodieke 
verslagen in het kader van de 
mensenrechtenverdragen van de 
Europese Unie en haar lidstaten 
informatie moeten bevatten over vrouwen 
en meisjes met een handicap, gerelateerd 
aan elk van de rechten, met inbegrip van 
de feitelijke en juridische stand van zaken, 
alsmede informatie over de maatregelen 
die zijn genomen om hun situatie te 
verbeteren en over de problemen en 
obstakels die zich daarbij hebben 
voorgedaan, met name in rurale 
gebieden; merkt op dat deze praktijk zich 
moet uitstrekken tot alle instellingen die 
zich bezighouden met mensenrechten, 
zowel op Europees als op nationaal 
niveau, met inbegrip van 
vertegenwoordigende organisaties van 
personen met een handicap en hun 
families, van vrouwen in het algemeen en 
van vrouwen met een handicap;

Or. es

Amendement 194
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. wijst erop dat het van 
fundamenteel belang is dat de Europese 
Unie en de nationale regeringen 
maatregelen nemen om het verzamelen 
van gegevens en opstellen van statistieken 
waarin rekening wordt gehouden met 
geslacht in relatie tot handicap te 
integreren in bestaande enquêtes teneinde 
beleid te kunnen formuleren en uitvoeren 
waarin wordt voldaan aan hun 
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verplichtingen van internationale 
mensenrechtenverdragen; merkt op dat de 
gegevensverzameling moet geschieden in 
samenwerking met de vrouwen met een 
handicap zelf; wijst erop dat het ook nodig 
is om het genderperspectief te integreren 
in al het onderzoek naar personen met 
een handicap, en het handicapperspectief 
in al het onderzoek naar vrouwen en 
meisjes;

Or. es

Amendement 195
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. wijst erop dat het van 
fundamenteel belang is dat de lidstaten 
garanderen dat vrouwen en meisjes met 
een handicap voor de wet gelijk zijn en 
recht hebben op dezelfde bescherming en 
dezelfde voordelen, zonder enige 
discriminatie; merkt op dat elke 
discriminatie op grond van handicap en 
geslacht moet worden verboden, in 
aanmerking nemend dat de combinatie 
van deze beide factoren ongelijkheden 
exponentieel vergroot;

Or. es

Amendement 196
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 quinquies. merkt op dat een van de 
grootste uitdagingen bij het veranderen 
van de situatie van vrouwen en meisjes 
met een handicap bestaat uit het 
integreren van het handicapperspectief in 
alle programma's en maatregelen op het 
gebied van genderbeleid, alsmede uit het 
ontwerpen en ontwikkelen van positieve 
actie om vooruitgang op dit gebied te 
verwezenlijken, gegeven hun 
achtergestelde situatie;

Or. es


